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Inledning 
Leksands kommun har ett ansvar för att planera för en god försörjning av vatten och 
avlopp i kommunen, både på kort som lång sikt. Med anledning av detta har 
kommunen tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB tagit fram en långsiktig 
kommunal VA-plan. Planeringen syftar till att på bästa sätt förvalta och utveckla vatten 
och avloppsförsörjningen i kommunen så att den stödjer samhällsutveckling och 
medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering kan 
uppfyllas. 

Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av 
avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten och ibland även 
dräneringsvatten. 

Genom planering och prioriteringar så vill kommunen skapa största möjliga nytta för 
de ekonomiska insatser som kommer att behövas.  

Arbetet utför i samverkan mellan olika förvaltningar och Dala Vatten och Avfall AB, 
grannkommuner och Länsstyrelsen ta fram plan för VA-försörjningen i hela Leksands 
kommun. 

Den kommunala VA-planens olika delar 
Leksands kommunala VA-plan består av 3 delar: 

 VA-översikt 
 VA-policy 
 VA-plan 

VA översikten syftar till att ge en översiktlig analys av befintliga förutsättningar och 
problemställningar gällande vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Översikten 
ska belysa vad som är känt, vilka behov som finns samt ge en bakgrund till var 
fördjupade utredningar krävs och vad man bör fokusera på i det fortsatta VA-
planeringsarbetet. Syftet med VA-översikten är att utgöra underlag för den fortsatta 
planeringen, inte att vara ett färdigt och komplett dokument av arbetet, men den bör ta 
upp det som är strategiskt relevant i kommunen. 

VA-policyn fastställer strategiska vägval gällande VA-frågor och prioriteringsgrunder 
för fortsatt arbete. Detta kan indelas i övergripande ställningstaganden samt 
ställningstagande inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. En VA-policy 
antas av kommunfullmäktige och kommer att vara ett viktigt styrdokument i arbetet 
med kommunens VA-planering och översiktsplanering.  

VA-planen tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy och revideras normalt varje 
mandatperiod. VA-planen beslutas i kommunfullmäktige. De ekonomiska 
konsekvenserna av planen bör i relevanta delar ingå som underlag för budgetarbete och 
taxeutveckling. VA-planen delas in i fyra delar; plan för den kommunala anläggningen, 
plan för anslutning till kommunalt VA, plan för väntan på anslutning till kommunalt 
VA samt plan för enskild VA-försörjning. 
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1 Allmänt om VA-översikten 

Denna VA-översikt belyser nuläget för Leksands kommuns VA-försörjning. VA-översikten 
omfattar en beskrivning och en bedömning av VA-försörjningen inom och utanför det 
nuvarande kommunala verksamhetsområdet med fokus på det sistnämnda. VA-översikten utgör 
även ett underlag i arbetet med en VA-policy och en VA-plan. 

VA-översikten har tagits fram av Sweco i samarbete med en arbetsgrupp av tjänstemän på Dala 
Vatten och Avfall AB samt sektor Samhällsbyggnad, Leksands kommun.  

I Leksands kommun sköter och administrerar Dala Vatten och Avfall AB den allmänna VA-
anläggningen åt ägaren och huvudmannen Leksand Vatten AB. 

VA-planeringen i Leksands kommun utgår från den metodik som tagits fram av Havs- och 
Vattenmyndigheten och som redovisas i rapport 2014:1 ”Vägledning för kommunal VA-
planering”. 
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2 Styrande dokument och lagstiftning 

VA-planeringen inom Leksands kommun påverkas av flera lagstiftningar, regelverk och direktiv. 
Nedanstående lagar och regler rör för närvarande VA-planeringen inom kommunen. En 
sammanfattning av dessa lagar och övriga styrande dokument bifogas i bilaga 1. 

 Vattentjänstlagen 
 Anläggningslagen 
 Plan- och bygglagen 
 Miljöbalken 
 Livsmedelsverketes föreskrifter om dricksvatten 
 Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning  
 Lokala föreskrifter med skyddsområden för enskilda grundvattentäkter 
 Nationella och regionala miljömål  
 Vattendirektivet och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 

 
En viktig lag i det här sammanhanget är Vattentjänstlagen där § 6 beskriver kommunens 
skyldighet att anordna vatten- och avloppstjänster inom verksamhetsområden.  

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och 
 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va- anläggning.” 
 

Arbetet med Dalarnas miljömål har resulterat i ett åtgärdsprogram för 2013-2016 , där 
framtagande av en långsiktig kommunal VA-plan är en av åtgärderna.  

I Leksands kommuns miljömål (2012-2020) finns följande miljömål som påverkar VA-
planeringen: Utsläpp av kväve och fosfor minskar samt Grundvatten av god kvalitet. 

En ny Översiktsplan för Leksands kommun har tagits fram 2014.  
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3 Naturgivna förutsättningar  

3.1 Miljökvalitetsnormer vatten 

3.1.1 Sjöar och vattendrag 

Kemisk status bedöms utifrån förekomsten av ett antal förorenande prioriterade ämnen 
specificerade i EUs vattendirektiv. 

Vad gäller kemisk status är förhållandena goda i Leksands kommun. I Brossån i kommunens 
nordöstra del är den kemiska statusen ej god. Anledningen till detta är att det legat ett gammalt 
sågverk i anslutning till ån.  

I övrigt är den kemiska statusen i samtliga sjöar och vattendrag god om man undantar 
parametern kvicksilver. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga 
är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver går 
det ej att förvänta någon förändring inom en snar framtid. 

 

 

Kemisk status i sjöar och vattendrag i Leksands kommun 
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Ekologisk status bedöms utifrån hur växt- och djurliv, vattnets vägar och flöden, struktur på 
bottnar och stränder, samt fysikalisk-kemiska förhållandena avviker från vad som betraktas som 
naturliga förhållanden. 

Vad gäller ekologisk status i Leksands kommun har många vattendrag och sjöar måttlig 
ekologisk status. Orsaken till att dessa sjöar och vattendrag erhållit måttlig ekologisk status 
beror ej på näringsämnesbelastning, vilket kan kopplas till påverkan från avlopp. Orsaken till att 
ytvattnen har måttlig status är att de är påverkade av fysiska förändringar. Fysiska förändringar 
kan tex vara rensning för flottning av timmer eller vattenkraftsreglering. Detta har medfört att 
dessa ytvatten totalt sett får en måttlig ekologisk status.  

 

Ekologisk status i sjöar och vattendrag i Leksands kommun 

3.1.2 Grundvatten 

De identifierade grundvattenresurserna i kommunen har god kemisk och god kvantitativ status. 
Dessa grundvattentillgångar sammanfaller geografiskt med vattenskyddsområdena samt övriga 
skyddsvärda grundvattenresurser i kommunen. Se vidare kapitel 3.3. 
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3.2 Känsliga recipienter 

3.2.1 Strandbadvatten 

På nedanstående badplatser tar Leksands kommun vattenprover 3 ggr/år under badsäsong. 
Badvattenkvaliteten är god vid samtliga badplatser och utan indikation av påverkan av orenat 
avloppsvatten. 

Badplats Recipient Typ av badplats  Kommentar 

Alvik Alviken Allmän  

Brasjön Brasjön Allmän Liten badplats 

Brömsdammen  Samfällig Liten badplats 

Ålbybadet Insjön Allmän Liten badplats 

Östra Rönnäs Insjön Allmän  

Helgbo Helgsjön Allmän  

Hisstjärn Hisstjärn Allmän  

Molnbyggen strand Molnbyggen Privat  

Opplimen, Bodlindor Opplimen Allmän  

Salutjärn Salutjärn Allmän  

Finnäsudden Siljan Allmän Liten badplats 

Hjortnäs Siljan Allmän  

Hjulbäck Siljan Allmän  

Leksands Strand Siljan Allmän  

Lundbjörken Siljan Allmän  

Trutsudden Siljan Samfällig Liten badplats 

Tällberg Siljan Allmän  

Västanvik Siljan Privat  

Åkerö Siljan Allmän Liten badplats 

Olsnäs Siljan Allmän  

Siljansnäs camping Siljan Allmän  

Stortjärn Stortjärn Samfällig  

Styrsjön Styrsjön Allmän  

Styrsjön Styrsjön Allmän  

Sången Sången Allmän  

Västannorstjärn Västannorstjärn Allmän  

Hälla Österdalälven Allmän  

Tunsta Österdalälven Samfällig Liten badplats 

Ål-Kilen Österdalälven Allmän  

Rältaån Österdalälven Samfällig  
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3.2.2 Övriga känsliga recipienter 

Vattendragen i Leksands kommun är generellt sett inte utsatta för övergödning. Vid 
tillståndsprövning av enskilda avlopp tillämpas därför normal skyddsnivå ur 
miljöskyddssynpunkt. I de fall hög skyddsnivå tillämpas är det ur hälsoskyddssynpunkt för att 
skydda badplatser och vattentäkter. Hög skyddsnivå medför högre krav på rening av enskilda 
avlopp. 

Delar av Siljan, Insjön samt Österdalälven är riksintresse för naturvården. 
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3.3 Grundvattenresurser 

3.3.1 Vattenskyddsområden 

I Leksands kommun finns idag tre vattenskyddsområden för vattentäkterna Barkdal och Sundet 
samt Insjöns gamla vattentäkt i Tunsta. Vattentäkten i Barkdal används endast i begränsad 
omfattning och fungerar dessutom som reservvattentäkt. Vattentäkten i Tunsta planeras att 
läggas ned. 

En ny vattentäkt för Insjön håller på att tas fram vid Gottnorstjärn. Ett vattenskyddsområde 
kommer att tas fram för denna täkt inför att vattentäkten tas i drift.  

Ett vattenskyddsområde planeras och är på gång för vattentäkten i Mjälgen.  

Ytvattentäkten i Tällberg saknar vattenskyddsområde. En utredning har påbörjats för att på sikt 
även ta fram ett vattenskyddsområde för denna täkt.  

Skyddsområdenas utbredning i Leksands kommun redovisas på kartan nedan. 
Vattenskyddsområdet vid Årboheden berör Falu kommun. 

 
Skyddsvärda grundvattenresurser samt skyddsområden inom Leksands kommun. 
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De enskilda gemensamma vattentäkterna i kommunen, som inte har Leksand Vatten AB som 
huvudman, har dåligt och bristfälligt skydd. Leksands kommun har för avsikt att framöver 
revidera de lokala hälsoskyddsföreskrifterna och fastställa skyddsområden för enskilda 
gemensamma vattentäkter. 

3.3.2 Övriga skyddsvärda grundvattenresurser 

Grundvattentillgångarna i Leksands kommun är goda. Sundets, Mjälgens och Insjöns 
vattentäkter tar alla sitt vatten ur Badelundaåsen. Badelundaåsen är kommunens i särklass 
viktigaste grundvattenresurs. 

Enligt Länsstyrelsens rapport 2012:02 ”vattenförsörjningsplan – Dalarnas län” har 
Badelundaåsen i sin helhet inom Leksands kommun tilldelats klass 1 vilket innebär viktig och 
skyddsvärd grundvattenförekomst av regionalt intresse.  

Två områden inom kommunen har klassats som klass 2 vilket innebär viktig och skyddsvärd 
grundvattenförekomst av kommunalt intresse. Leksands kommun har inget intresse av dessa 
grundvattenresurser eftersom vattentäkterna ligger utanför kommungränserna. Årboheden är 
av intresse för Falu kommun och Sångenåsen av intresse för Gagnefs kommun.  

Barkdal har tilldelats klass 3 vilket innebär övrig grundvattenförekomst. Flatenåsen ligger 
delvis inom Mora kommun. Flatenåsen bedöms ligga alltför långt bort från befolkningscentra 
för att vara intressant för grundvattenuttag. 
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4 Framtida utveckling 

4.1 Befolkning  

År 2012 hade Leksands kommun ca 15 000 invånare. Leksands kommun har tagit fram en 
vision (Vision 2025) där målsättningen är 18 000 invånare år 2025. Detta kommer troligtvis att 
ske genom en ökning på ca 100 invånare per år de närmaste åren för att sedan öka till närmare 
300 invånare per år från år 2020 då flera av kommunens större bostadsprojekt förväntas vara 
klara.  

Översiktsplanen (ÖP 2014) har som mål att ge förutsättningar för att öka befolkningen till 
18 000 invånare. Översiktsplanen pekar ut lämpliga områden för nya bostäder som ska 
motsvara behovet för att klara befolkningsökningen.  

Det pågår ett aktivt arbete med att förverkliga visionen för att öka befolkningen. En del i detta är 
att ta fram en bostadsförsörjningsplan som förväntas kunna antas vid årsskiftet 2014/2015. 
Bostadsförsörjningsplanen baseras på översiktsplanen och visar en mer detaljerad planering för 
hur kommunen tänkt lösa bostadsbehovet. Behovet beräknas motsvara ca 600 st nya lägenheter 
och ca 1000 st villor fram till år 2025. 

4.2 Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 

Bebyggelsen i Leksands kommun är framförallt koncentrerad till tätorterna och stråken dem 
emellan, de sk utvecklingsstråken (ÖP 2014). Leksand har inga utpekade fritidshusområden 
men statistik påvisar att ca hälften av husägarna i kommunen är skrivna på annan ort.  

De områden som tidigare varit av karaktären fritidsboende har nu ändrat karaktär och fler och 
fler bosätter sig permanent i det man tidigare nyttjat som fritidshus. Områdena Lundbjörken 
och Olsnäs är exempel på detta. 

Planerad bebyggelse 

Ny bebyggelse planeras enligt översiktsplanen främst genom  

- förtätning av tätorter  

- sammanhållen bebyggelse i utvecklingsstråken 

- småskalig förtätning i byarna  

I tätorter och längs utvecklingsstråken finns till största del fungerande vatten- och 
avloppsförsörjning.  I byarna har vatten- och avloppsförsörjningen varierande funktionsgrad.   
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Strandnära bebyggelse ska möjliggöras i förslagna LIS-områden (Landsbygdsutveckling I 
Strandnära lägen) Identifierade LIS-områden är belägna intill kommunikationsstråken i 
kommunen samt i Vildmarksriket, i västra delen av kommunen.  

LIS-områdena är valda så att det ska vara relativt enkelt att lösa VA-frågan.  

Följande LIS-områden har bl.a identifierats i översiktsplanearbetet: 

 Tunsta - Ål-Kilen. Gynnsam mark för infiltration och området kan anslutas till kommunalt 
VA. 

 Räcksäl. Området kan anslutas till kommunalt VA. 

 Styrsjön. Området kan anslutas till kommunalt VA. 

 Lokor i Häradsbygden. Området ligger inom befintligt verksamhetsområde. 

 Längs vissa bäckar i utvecklingsstråken. 
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4.3 Framtida krav på VA-försörjningen utanför verksamhetsområde 

Där det finns eller planeras bebyggelse i ett större sammanhang, har kommunen skyldighet i 
enlighet med § 6 i Vattentjänstlagen att anordna allmänna vatten- och avloppslösningar.  

Utanför verksamhetsområdena finns idag både enskilda vatten- och avloppsanläggningar samt 
enskilda gemensamma anläggningar.  

Allteftersom inventeringar genomförs av enskilda avlopp i Leksands kommun kommer krav 
ställas på att dessa uppfyller gällande krav och lagstiftning.  

För de enskilda gemensamma dricksvattentäkterna kommer det att eftersträvas att samtliga 
uppfyller de lagkrav som gäller för enskild dricksvattenförsörjning.  

4.4 Framtida krav på VA-försörjningen inom verksamhetsområde 

Reningsverk 

Nya och förändrade krav samt att reningsverkens byggnader och processer kontinuerligt 
behöver ses över kan innebära omfattande ombyggnation.  

Ett förändrat synsätt på hur ett reningsverk ska dimensioneras, kan komma att medföra att ett 
flertal reningsverk behöver byggas ut. Dessutom medför en stor andel fritidsboende och en stor 
turismnäring en större belastning på reningsverken under sommaren. 

Vattenverk 

Nya krav från Livsmedelsverket på dricksvattenkvalitet kan medföra nya krav på bland annat 
vattenrening, vilket kan medföra krav på ombyggnation av vattenverk. 

Ledningsnät 

Det finns, inom verksamhetsområdet, ett behov av att årligen förnya ca 2000 m ledningsnät 
(vatten och spillvatten), ett behov som i kommande 10 årsperioder ökar. En översiktlig 
förnyelseplan gällande ledningsnät har tagits fram under 2013. 

Även nya krav kan i framtiden påverka behovet av förnyelse och därmed förnyelsetakten. 

Dagvatten 

Klimatförändringar och ökade nederbördsmängder (bland annat fler intensiva lokala regn) kan 
komma att innebära nya krav på dimensionering av ledningsnätet för att inte dramatiskt öka 
antalet översvämningar i tätbebyggda områden.  

Eventuellt kan ny lagstiftning och vägledande domar ställa krav på att dagens dagvattensystem 
måste byggas ut och förstärkas. Även nya och större krav på rening av dagvatten från tätorter 
kan göra att dagvattensystemet måste utvecklas. 
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5 Tekniska förutsättningar 

5.1 Inom verksamhetsområde 

5.1.1 Vattenförsörjning 

De kommunala verksamhetsområdena för vatten redovisas på nedanstående karta. 

 
Kommunala verksamhetsområden för dricksvatten i Leksands kommun. 
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Nedan följer en sammanfattning av förutsättningar och begränsningar för vattenverken i 
Leksands kommun. Ett flödesschema som redovisas vattenverk och reningsverk, från VA-web, 
bifogas som bilaga 2. 

Vattenverk Sundet VV Mjälgen VV Tällberg VV 

Planeringsområde Leksand, Siljansnäs Leksand, Insjön Tällberg 

Tillstånd enligt 
vattendom m3/d (antal 
pe*) 

3400 
(17 000) 

4400 
(22 000) 

- 

Kapacitet vattenverk 
m3/d (antal pe*)  

5100  
(25 500) 

6600 
(33 000) 

960 
(4 800) 

Antal anslutna pe* 5 519 10 671 1 468 

Vattenproduktion. m³/år 
(antal pe*) 

334120 
(4 585) 

800512 
(10 965) 

168767 
(2 311) 

Vattenskyddsområde Ja, behov av revidering Förslag klart ska lämnas 
till Länsstyrelsen 

Saknas 

Vattentillgång Mycket god Mycket god Mycket god 

Råvattenkvalitet Mycket god Mycket god God 

Behandling Sandfilter, UV-filter UV-filter pH-just, flockning, 
sandfilter 

Reservattentäkt Ja: Mjälgen Ja: Sundet Nej 

Förutsättningar och 
begränsingar 

Närhet till nerlagd 
soptipp begränsar uttag.  

- Ev. framtida anslutning 
till grundvattentäkt 
övervägs. 
Tällberg blir i såfall kvar 
var som reservvattentäkt. 
Vattenverket har idag 
begränsad kapacitet att ta 
emot fler anlutningar 

*En personekvivalent = pe motsvarar 200 l/person och dygn 

 
Två vattenverk, Tunsta och Barkdal, används idag endast i mycket begränsad omfattning. 

Vattenförsörjningsområdena i Leksands kommun är alla, utom Tällberg, sammankopplade och 
fungerar som reserv för varandra.  

En ny vattentäkt och ett nytt vattenverk vid Gottnorstjärn planeras i Insjön. Det befintliga 
vattenverket i Tunsta kommer att läggas ner. Vattenverket i Gottnorstjärn kommer att försörja 
Insjön samt fungera som reserv till Mjälgen och Sundets vattenverk. Planen är att ta det nya 
vattenverket i Insjön i drift under 2016. 

Vattenverket i Barkdal fungerar i huvudsak som reservvattentäkt till Sundet och Mjälgens 
vattenverk. 
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5.1.2 Avloppsförsörjning 

De kommunala verksamhetsområdena för avlopp redovisas på nedanstående karta. 

 
Kommunala verksamhetsområden för avloppsvatten i Leksands kommun. 
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Nedan följer en sammanfattning av förutsättningar och begränsningar för reningsverken i 
Leksands kommun. Ett flödesschema som redovisas vattenverk och reningsverk, från VA-web, 
bifogas som bilaga 2. 

 

Reningsverk Leksand  Insjön Siljansnäs Tällberg Djura Torrberg Sjugare 

Planeringsområ
de 

Leksand Insjön Siljansnäs Tällberg Djura Leksand 
Norra 

Leksand 
Norra 

Tillstånd /  
kapacitet (pe) 

13000/150
00 (1/6  - 
31/8) 

3400 3700 5000 1000 50 350 

Antal anslutna 
(pe) 

9766 3005 2782 1377 596 29 73 

Behandling Mekanisk 
Biologisk 
Kemisk 

Mekanisk 
Biologisk 
Kemisk 

Mekanisk 
Biologisk 
Kemisk 

Mekanisk 
Biologisk 
Kemisk 

Mekanisk 
Kemisk 

Kemisk 
Biologisk 

Mekanisk 
Biologisk 
Kemisk 

Recipient Öster-
dalälven 

Öster-
dalälven 

Siljan Siljan Öster-
dalälven 

Bodaån via 
mindre 
bäck 

Opplimen 

Förutsättningar 
och 
begränsningar 

Utredning 
pågår kring 
ombygg-
nation. 
 
Behov av 
ombyggnad 
finns 

Renings-
verket läggs 
ned och 
avlopps-
vatten 
kommer att 
pumpas till 
Leksands 
ARV 

Renoverat 
2014 

Behov finns 
av 
utbyggnad 
om fler 
områden 
ska 
anslutas 

Klarar 
anslutning 
av fler 
fastigheter 

Klarar 
anslutning 
av fler 
fastigheter 

Klarar 
anslutning 
av fler 
fastigheter 

 
Avloppsvatten från Ål-Kilen leds till Gagnefs reningsverk i Djurås. 

När Insjöns reningsverk läggs ned och avloppsvattnet istället pumpas till Leksands reningsverk 
kommer områden med enskilt VA längs ledningssträckan att kunna anslutas. Detta berör 
framförallt Ytteråkerö. En effekt av en nedläggning av Insjöns reningsverk är att attraktiva 
strandnära områden för ny bebyggelse frigörs i Insjön. 
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5.1.3 Ledningsnät  

Ledningsnätet är gammalt och behöver förnyas. Stora delar av vatten och 
avloppsanläggningarna i Leksands kommun byggdes under perioden 1955 – 1979. Detta innebär 
att stora delar av ledningsnätet är 40 – 60 år gammalt. En översiktlig förnyelseplan samt tids- 
och kostnadsplan för ledningsnätet har tagits fram. 

En stor del av inkommande vatten till reningsverken är inte spillvatten (ca 60 %). Felkopplingar 
på fastigheter och inläckage i gamla ledningar gör att stora mängder vatten (dagvatten, 
dräneringsvatten) når reningsverken. Arbetet med att minska andelen ovidkommande vatten 
pågår i kommunen. 

En längre överföringsledning för avloppsvatten kommer att anläggas mellan Insjön och 
Leksand. På längre sikt kan även överföringsledningar mellan Tällberg och Leksand bli aktuella 
för både avlopp och vatten. 

5.1.4 Dagvatten  

Dagvattensystem finns i de centrala delarna av Leksand och Insjön.  

Ett behov av en kommunal dagvattenstrategi finns. Det saknas riktlinjer inom kommunen samt 
även riktlinjer för samordning med Trafikverket. En dagvattenstrategi behöver ett helhetsgrepp 
kring både ansvarsfrågor och praktiska frågeställningar.  

I samband med att en dagvattenstrategi för Leksands kommun tas fram behöver en översyn 
göras kring verksamhetsområden för dagvatten i kommunen. 
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5.2 Utanför verksamhetsområde 

5.2.1 Enskilda vatten- och avloppsanläggningar 

Det finns totalt ca 2500 enskilda avloppsanläggningar i kommunen, varav idag har 1000 
inventerats.  

Utifrån genomförda inventeringar har det visat sig att ca 75 % av de enskilda avloppen i 
kommunen har brister. De vanligaste bristerna är otillräcklig slamavskiljning och bristfälliga 
infiltrationsbäddar. 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning och Livsmedelsverket är det vanligt att enskilda 
dricksvattenbrunnar i landet inte uppfyller gällande riktvärden. Detta gäller även en del 
dricksvattenbrunnar i Leksands kommun. 

Vanligaste anledningen till att dricksvattenbrunnar i Leksands kommun ej uppfyller gällande 
riktvärden är bakteriell påverkan. Dessutom är förhöjda radonhalter inte ovanligt.  

Förhöjda uranhalter förekommer, även om det uppskattningsvis inte är lika vanligt som 
förhöjda radonhalter. Beträffande uran i dricksvatten finns inga svenska gränsvärden, endast 
WHOs rekommenderade riktvärden, vilket gör att inte så många urananalyser gjorts på enskilda 
brunnar.  
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5.2.2 Gemensamma anläggningar för vatten och avlopp  

En gemensamhetsanläggning är en anläggning gemensam för flera fastigheter. En 
gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. Då bestäms regler för hur 
fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnader för anläggningen. 

Anläggningar kan också vara gemensamma utan att vara en gemensamhetsanläggning bildad 
genom en lantmäteriförrättning. 

Nedan finns samtliga gemensamma anläggningar i Leksands kommun placerade geografiskt. 
Bokstäver och siffror återfinna i tabellerna som följer i detta kapitel. 

 

 
Gemensamma anläggningar i Leksands kommun 
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Gemensamma anläggningar- avlopp 

I Leksands kommun finns endast ett fåtal gemensamma anläggningar för avlopp. Dessa är i 
första hand mindre anläggningar där ett par hushåll delar infiltrationsanläggning.  

En större gemensam anläggning för avlopp är planerad i Olsnäs för ca 50 fastigheter. 

Gemensamma anläggningar - vatten 

Inspektion av dricksvattenanläggningar har inom kommunen prioriterats till de större 
anläggningarna, dvs de som lyder under Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30.  

Radon förekommer i många bergborrade brunnar. Det är inte ovanligt att radonhalten är så hög 
att den måste åtgärdas genom avluftning. Även förhöjda uranhalter förekommer men är inte 
lika vanligt. 

Gemensamma anläggningar för vatten uppfyller generellt sett inte livsmedelslagstiftningen. 
Vanliga brister är bland annat otillräcklig egenkontroll (bland annat för låg 
provtagningsfrekvens), dålig kunskap om ledningsnätet samt dålig ekonomisk framförhållning. 
Vattentäkterna är dessutom i flera fall känsligt belägna utan tillräckligt skydd. Brister i kvalitet 
och kvantitet förekommer i en del fall. Den bristfälliga provtagningsfrekvensen gör att det dock 
är svårt att göra en bedömning av kvaliteten över en längre tid. Ofta saknar föreningarna rutiner 
för hur man ska nå ut med information till alla konsumenter vid störning. 

På nästa sida finns en sammanställning över samtliga gemensamma anläggningar för vatten i 
Leksands kommun. 
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Förening 
 

Beteck-
ning på 
karta 

Anlägg-
nings-
typ* 

Anslutna 
pe 
(perm + 
fritid) 

Kvalitet och  
kapacitet  / Typ av 
brunn 

Övrigt 
 

Östra Almo  12 E 47 Grundvatten, Källa och 
Berg 

Almo ska bli 
verksamhetsområde 

Hjortnäs  5 E 20 Grundvatten Berg  

Hjulbäck Norra  6 E 49 Grundvatten Jord och Berg  

Hjulbäck Västra  7 E 18 Grundvatten Jord  

Karlsarvet  15 E 50 Grundvatten Berg  

Kullsbjörken 1 E 19 Grundvatten Jord  

Mon 8 E 39 Grundvatten Berg  

Plintsberg 2 E 49 Grundvatten Jord Beslutat verksamhetsområde 

Rätlindor Västra 28 E 40 Grundvatten Jord  

Smedby 24 E 49 Grundvatten Jord  

Styrsjöbo 16 E 55 Grundvatten Berg  

Söder Lindberg 3 E 30 Grundvatten Källa  

Ullvi 21 E 54 Grundvatten Jord och Berg  

Västanvik 14 E 38 Grundvatten Källa  

Åkersbodarna 19 E 30 Grundvatten Berg  

Överboda 4 E 17 Grundvatten Berg  

Björken västra 10 ETILL 125 Grundvatten Berg  

Björken Östra 9 ETILL 185 Grundvatten Berg  

Fors 29 ETILL 51 Grundvatten Berg  

Gärde 23 ETILL 175 Grundvatten Berg  

Heden 18 ETILL 275 Grundvatten Berg För höga fluoridhalter 

Kråkbodarna 27 ETILL 50 Grundvatten Berg  

Rönnäs Västra 25 ETILL 150 Grundvatten Jord Förhöjda bakteriehalter. 

Rönnäs Östra 26 ETILL 200 Grundvatten Jord och Berg  

Storkällan Almo 13 ETILL 140 Grundvatten Jord Almo ska bli 
verksamhetsområde 

Styrsjöbo, Övre 17 ETILL 310 Grundvatten Jord och Berg  

Tassbäck 11 ETILL 300 Grundvatten Berg  

Övermo 20 ETILL 300 Grundvatten Berg  

Leksandsbröd 22 K-ETILL  Grundvatten Jord Livsmedelsverket har tagit 
över tillsynen. 

*E = övrig enskild gemensam grundvattentäkt (mindre än 50 perm anslutna), ETILL = enskild 
grundvattentäkt med tillsyn enligt Livsmedelsverkets bestämmelser (mer än 50 personer anslutna), K-
ETILL = enskild grundvattentäkt med tillsyn, huvudsakligen kommersiell inrikting (restaurang, 
livsmedelsindustri,etc)  
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Gemensamma anläggningar - ledningsnät 

I Leksands kommun finns ca 17 ledningsnätsföreningar som köper vatten och/eller 
avloppsvattenrening från Leksand Vatten AB.  

Nedan sammanfattas gemensamma anläggningar för ledningsnät i Leksands kommun. 

Ledningsnätsförening Beteck-
ning på 
karta 

Vatten 
/ 
Avlopp 

Antal 
fastig-
heter 

Förbruknin
g (m3/år) 

Kommentar 

Brenäs vattenledningsförening O V 29 1900  

Gärde vattenledningsförening L V 25 0  

Karlsarvet 
vattenledningsförening 

H V 10 1174  

Lima norra 
vattenledningsförening 

E V 10 1247  

Lima södra 
vattenledningsförening 

F V 25 2722  

Molinda vattenledningsförening 
UPA 

I V 10 1025  

Smedby vattenledningsförening M V 5 0  

Sunknäs byförening N V+A 9 460  

Västbergs 
vattenledningsförening 

C V 2 119  

Ytteråkerö 
vattenledningsförening 

K V 24 4172  

Övermo vattenledningsförening G V 0 0 80 medlemmar 

Öälvens samfällighetsförening Q ? 24 346 Det finns ytterligare en 
medlem Ål-Kilen 3:15/11 
som ännu är obebyggd. 

Siljan Airpark 
samfällighetsförening 

D V+A 22 334 
 

Plintsbergs 
vattenledningsförening 

A V 22 508  

Ullvi vattenledningsförening J V ? 0  

Ängsbackens Vatten och Avlopp 
Ideella förening 

P V+A 4 353  

Plintsbergs 
avloppsledningsförening 

B A 0  Bortkopplad? Ingen 
förbrukning sedan 2008-
09-26 
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5.2.3 Förutsättningar i VA-utredningsområden 

Utanför verksamhetsområdena finns ett antal områden som i den här VA-översikten benämns 
VA-utredningsområden. Dessa kan vara antingen tättbebyggda byar eller framtida 
exploateringsområden. VA-utredningsområdena kan potentiellt vara områden i ett större 
sammanhang, så som de definieras i § 6 i vattentjänstlagen och därmed vara föremål för att VA-
situationen behöver utredas.  

Samtliga VA-utredningsområden redovisas i bilaga 3. Bilaga 3 är ett levande dokument som 
ändras löpande allteftersom mer information om respektive område framkommer. 

I byarna kan det vara tätt mellan enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar, utom i de fall byarna 
har en gemensam anläggning för dricksvatten. För att garantera att dricksvatten inte förorenas 
av avlopp kan det behövas upp till 200 meter skyddsavstånd från ett avlopp till en 
dricksvattenbrunn nedströms. Detta blir ofta en omöjlighet om bostäderna ligger tätt och var 
och en har sin egen anläggning. Enskilda anläggningar kräver dessutom skötsel och har en 
begränsad livslängd, vilket innebär ett ständigt arbete med tillsyn över att anläggningarna sköts 
och byts ut. 

På nästa sida finns en översiktskarta där samtliga VA-utredningsområden är markerade. Kartan 
finns även redovisad i större skala i bilaga 4. 

 

VA-utredningsområden i Leksands kommun (Se även karta i bilaga 4) 
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5.2.4 Industrier och deponier 

Leksands kommun har i sin kommande översiktsplan pekat ut områden utanför de kommunala 
verksamhetsområdena lämpliga för kommande tyngre industri.  

Inom Mjälgen och Sundets skyddsområden finns ett antal inventerade objekt från avslutade 
verksamheter (t ex deponier och billackering) samt pågående verksamheter  
(t ex värmepumpar och cisterner). 

5.2.5 Dagvatten 

I byområdena utanför de centrala delarna måste den enskilde fastighetsägaren ta ansvar för 
dagvattnet. 

Ett behov av en kommunal dagvattenstrategi finns. Riktlinjer för hur dagvattenfrågorna ska 
hanteras utanför verksamhetsområden och VA-utredningsområden behöver tas fram. 
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6 Strategiska behov 

6.1 Övergripande behov 

Övergripande behov som identifierats i arbetet med VA - översikten är: 

 Ett policydokument som ger underlag för bra beslut i samband med byggnation utanför det 
kommunala verksamhetsområdet.  

 En plan som beskriver i vilken takt vatten- och avloppsfrågor kan åtgärdas samt vilka delar 
av kommunen som i nuläget inte kan komma i fråga gällande kommunalt vatten och avlopp. 

 Ett nätverk inom kommunen för VA frågor vilket kommer kunna medföra en bättre struktur i 
arbetet med olika former av planer. 

 En policy för ekonomiska ställningstagande och finansiering i VA-utbyggnadsfrågor. 

 Riktlinjer för hur dagvattenfrågorna ska hanteras i kommunen 

6.2 Kommunen i stort  

Behov som identifierats i arbetet med VA - översikten för kommunen i stort är: 

 Samordning med bostadsförsörjningsplanen. 

 Att VA-frågorna inte hämmar utvecklingen av levande och attraktiva byar i kommunen, till 
följd av att vatten- och avloppsanläggningarna inte fungerar.  

 Utbyggnad av LIS-områden med gemensamt fungerande vatten- och avloppsystem. 

 Utökning av verksamhetsområden när ny tät bebyggelse tillkommer i anslutning till 
befintliga områden samt anslutning till kommunalt VA av befintliga fastigheter i nära 
anslutning verksamhetsområdena. 

 Att gemensamma lösningar eftersträvas så långt det är möjligt i fritidshusområden där 
anslutning till befintligt verksamhetsområde ej är möjligt. 

 Att inventera enskilda anläggningar inom verksamhetsområden som ej är anslutna till 
kommunalt vatten och/eller avlopp. 

 Att hantera permanentboende och fritidsboende på liknande vis ur VA-synpunkt då gränsen 
dem emellan är flytande. Många hus i byarna samt fäbodar används som fritidshus samtidigt 
som tidigare fritidshus bosätts permanent.  
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6.3 Enskild VA-försörjning 

Behov som identifierats utanför verksamhetsområdena i arbetet med VA - översikten är: 

 Förbättrad VA-försörjning i många byar som har problem med vattenkvaliteten där dåliga 
enskilda avlopp förorenar enskilda vattentäkter och/eller grundvattenmagasin.  

 Att upprätta vattenskyddsområden i form av lokala föreskrifter för de större enskilda 
vattentäkterna.  

 Förbättrad egenkontroll, organisation och tekniskt underhåll hos gemensamma 
anläggningar, detta då flera gemensamma anläggningar har problem med 
dricksvattenkvaliteten.  

 Regler och lösningar för fastigheter i väntan på VA utbyggnad (kommunal eller gemensam). 

 Attitydförändringar hos allmänheten för att öka förståelsen av hur viktigt det är med lagliga 
och funktionella vatten- och avloppsanläggningar.   

 Riktade informationsåtgärder till enskilda brunnsägare.  

6.4 Kommunal VA-försörjning 

Behov som identifierats inom verksamhetsområdena i arbetet med VA - översikten är: 

 Förnyelseplaner för vatten- och reningsverk, samt utredningar för att nå optimala och 
kostnadseffektiva lösningar vad gäller förhållandet mellan lokala verk och 
överföringsledningar. 

 Kontinuerligt arbete med ledningsförnyelse, tex genom att förverkliga den förnyelseplan som 
tagits fram. 

 En långsiktig plan för taxeutvecklingen. 

 Utredning av flexibla tekniska lösningar för små kommunala anläggningar. 

 Nyetablering av ordinarie vattentäkt eller reservvattentäkt vid Gottnorstjärn i Insjön. 

 Omarbetning eller nybildning av vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkterna: 
Mjälgens vattentäkt, Gottnorstjärn vattentäkt och Tällbergs vattentäkt. 

 Samordning med andra aktörer så som ledningsägare, exploatörer och gatuverksamhet. 
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Bilaga 1 Styrande dokument och lagstiftning 
I denna bilaga sammanfattas de viktigaste lagarna som rör VA-planeringen. Av dessa är 
vattentjänstlagen, anläggningslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken viktigast 

Vattentjänstlagen (Lag om allmänna vattentjänster 2006:412)  

I kommunens VA-verksamhet är verksamhetsområden ett centralt begrepp. De anger inom vilka 
geografiska avgränsningar kommunen har tagit som sitt ansvar att lösa vatten- och 
avloppsförsörjningen.  

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) beskriver kommunens skyldighet att anordna vatten- och 
avloppslösningar inom verksamhetsområden. Det är kommunens ansvar att bestämma de 
verksamhetsområden där vattentjänsterna skall anordnas och att se till att behovet tillgodoses genom 
allmänna VA-anläggningar. §6 i Vattenjänstlagen lyder: 

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va- anläggning.” 

Allmänna va-tjänster skall tillhandahållas genom va-anläggningar som kommunen äger eller har ett 
rättsligt bestämmande inflytande över. Tillsynsmyndighet enligt lagen om allmänna vattentjänster är 
länsstyrelsen. 

Anläggningslagen (Anläggningslagen 1973:1149)  

Enligt denna lag kan gemensamhetsanläggning inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som 
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Fråga om gemensamhetsanläggning prövas 
på uppdrag av lantmäterimyndighet.  

Plan- och bygglagen (Plan- och bygglagen 2010:900)  

Plan- och bygglagen är starkt kopplad till kommunernas VA-planering. Den innehåller bestämmelser 
om planläggningen av mark, vatten och byggande. Syftet är att främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar utveckling.  

Ett av plan- och bygglagens viktigaste verktyg är kommunens översiktsplan. Den ska redovisa hur 
kommunen planerar att använda mark och vattenområden inom kommungränserna. Hittills har fokus 
i översiktsplaneringen riktats mot markanvändningen. En kommunal VA-plan är tänkt att förbättra de 
avvägningar som görs i översiktsplanen så att vattenfrågorna lyfts fram tydligare än vad som annars 
skett.  

  



2 (5) 
 

Miljöbalken (1998:808)  

Syften med miljöbalken är att eftersträva en hållbar utveckling med ett miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv. Den innehåller både allmänna hänsynsregler och precisa bestämmelser som 
har stort inflytande i VA-planeringen.  

Med stöd av miljöbalken formuleras lokala hälsoskyddsföreskrifter, som i sin tur innehåller en mängd 
bestämmelser om prövning, tillsyn och kontroll av hälso- och miljöfarliga verksamheter.  

Enligt miljöbalken och PBL har kommunerna möjlighet att synliggöra vattenresurserna med 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. En kommunal VA-plan lyfter fram 
vattenfrågorna i planeringsarbetet.  

Utsläpp av avloppsvatten innebär miljöfarlig verksamhet. Dagvatten från detaljplanelagt område 
definieras som avloppsvatten. Miljöfarlig verksamhet regleras juridiskt i Miljöbalken. 

Livsmedelsverketes föreskrifter om dricksvatten 

Sverige har införlivat EU direktiv om dricksvatten i föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10).  

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland krav på  

 Beredning och distribution 
 Egenkontroll 
 Parametrar som ska undersökas 
 Provtagnings- och amnalysfrekvens 
 Åtgräder vid försämrad vattenkvalitet 
 Information 
 Kvalitetskrav i form av gränsvärden 

Reglerna gäller inte för drickvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 m3 per dag eller 
försörjer färre än 50 personer. Levereras dricksvatten som en del av kommersiell eller offentlig 
verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.  

Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning  

Från 1 januari 2014 ansvarar livsmedelsverket för information och rådgivning om enskilda 
dricksvattenanläggningar.  

Den som har en enskild dricksvattenanläggning ansvarar för vattenkvaliteten och för att hålla 
anläggningen i bra skick.  

Enskild dricksvattenförsörjning omfattas alltså inte av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 
2001:30) om dricksvatten. Den som har egen anläggning och använder vattnet från den i följande 
verksamheter omfattas dock i de flesta fall av dricksvattenföreskrifterna: 

 Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café 
 Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem 
 Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor 

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om 
minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av 
dricksvattenföreskrifterna. 

Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Möjlighet finns att genom lokala hälsoskyddsföreskrifter skydda mindre enskilda 
grundvattenvattentäkter. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i en rapport 2010:61 tagit fram en 
vägledning för detta förfarande. 

  



3 (5)
 

Miljömål  

Nationella miljömål  

Grundvatten av god kvalitet 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

Preciseringar: 

 Grundvattnets kvalitet  
Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av 
grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.  

 God kemisk grundvattenstatus 
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön har god kemisk status. 

 Kvaliteten på utströmmande grundvatten  
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur 
i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 

 God kvantitativ grundvattenstatus 
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön har god kvantitativ status. 

 Grundvattennivåer  
Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet 
eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer. 

 Bevarande av naturgrusavlagringar 
Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. 

Ingen övergödning 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten." 

Preciseringar: 

 Påverkan på havet  
Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges 
omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för 
internationella överenskommelser  

 Påverkan på landmiljön 
Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några väsentliga 
långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige.  

 Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten  
Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  

 Tillstånd i havet 
Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen 
(2010:134). 

  



4 (5) 
 

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Regionala miljömål 

Miljömålsuppföljning för Dalarnas län (från miljömålsportalen) 

Grundvatten av god kvalitet 

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet är nära att nås i Dalarna. 
Länets grundvatten är av god kvalitet med några få undantag. Det som återstår för att målet ska 
uppnås är att vidta förebyggande åtgärder så att vattenkvaliteten kan bibehållas på lång sikt.  

Utvecklingen är positiv. De styrmedel som finns är tillräckliga och förutsättningarna för åtgärder är 
goda. Grundvattenfrågorna behöver dock uppmärksammas mer i samhällsplaneringen.  

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas län beskrivs områden som är av intresse för 
vattenförsörjningen. Dessa områden bör läggas in i kommunernas översiktsplaner. 

Skydd i form av vattenskyddsområden och kommunala lokala föreskrifter kan bidra till att motverka 
förorening av grundvatten som används eller kommer att användas för dricksvattenförsörjningen. 

I vattenförvaltningsarbetet används en indelning av länets grundvattenförekomster som SGU har 
fastställt. SGU behöver omarbeta den nuvarande indelningen och avgränsningen för att 
grundvattenförekomsterna ska kunna användas praktiskt, bland annat i kommunal planering. Det är 
nödvändigt att varje grundvattenförekomst får en hydrogeologisk beskrivning och att avgränsningen 
omfattar ett tillräckligt litet område så att förhållandena kan anses vara någorlunda homogena, bland 
annat med avseende på risken för förorening.  

Länsstyrelsen har under 2013 påbörjat ny provtagning vid de provtagningsstationer som har 
analysvärden över de nivåer som anges i SGU:s föreskrifter.  

Ingen övergödning 

Hittills beslutade och planerade åtgärder räcker inte för att nå miljökvalitetsmålet till 2020. 

För att målet ska nås krävs lokala insatser för att minska utsläppen av växtnäring till de sjöar och 
vattendrag som är övergödda. Växtnäringen kommer som regel från jordbruk, kommunala avlopp, 
dagvatten, enskilda avlopp och skogsbruk.  

Bortsett från att återhämtningstiden för många sjöar kan vara lång kommer troligtvis inte tillräckliga 
åtgärder att hinna genomföras till 2020. Länsstyrelsen bedömer därför att inte heller 
förutsättningarna för att senare uppnå miljökvalitetsmålet finns på plats till dess.  

Länsstyrelsen bedömer att utvecklingen i miljön är neutral. Det går ännu inte att se några tydliga 
förbättringar. Det har dock genomförts flera betydelsefulla förändringar och insatser i samhället som 
på sikt kan ge positiva effekter i miljön. Ett exempel är det arbete som nu pågår inom 
vattenförvaltningen.  

De styrmedel som finns i form av rådgivning, ekonomiska bidrag och miljölagstiftning bör räcka för att 
få till stånd åtgärder. Flera kommuner och Länsstyrelsen behöver öka kunskapsspridningen och utöka 
tillsynen.  

När miljökvalitetsnormen fastställs för en ytvattenförekomst ska även samhällsekonomiska 
bedömningar göras. Om kostnaderna skulle bli orimliga för att uppnå god status får undantag medges. 
Det innebär att vissa vatten aldrig kommer att uppnå god status om inte frivilliga åtgärder genomförs. 
Intresset av god vattenkvalitet står då i konflikt med samhällets övriga intressen, till exempel en 
levande landsbygd, jordbruksproduktion och ett bibehållet odlingslandskap. 
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Levande sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.  

Länsstyrelsen bedömer att utvecklingen i miljön för närvarande är neutral. Det finns förändringar som 
går i positiv riktning, men det har också kommit nya hot mot miljön i och omkring vattnen. På längre 
sikt kommer troligen arbetet inom vattenförvaltningen att leda till en märkbart positiv utveckling i 
miljön. Det förutsätter dock att arbetet resulterar i konkreta åtgärder.  

Försurningsläget har förbättrats men kalkningen kommer att behöva fortsätta.  

Arbetet med att förbättra situationen i de övergödda vattnen i Dalarna har bara börjat. Räknat som 
ytvattenförekomster enligt vattenförvaltningsförordningen handlar det om ungefär 50 sjöar och 130 
vattendrag som behöver åtgärdas.  

Insatser är nödvändiga för att minska antalet beviljade strandskyddsdispenser i Dalarna. Detta gäller i 
första hand dispenser för fristående byggnader. 

Det finns obebyggda tätortsnära strandområden i länet där gamla detaljplaner ger möjlighet att 
anlägga industriområden. Kommunerna behöver se över och om möjligt ändra sådana planer så att 
strandområdena avsätts för friluftsliv och som strövområden. 

Vattendirektivet och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 

År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten vilket innebär en 
helhetssyn och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra kvaliteten i våra sjöar, vattendrag, 
kust- och grundvatten ska ske i alla medlemsländer. Målet är att alla vatten ska nå minst god status 
under perioden 2015-2027. I förslaget till åtgärdsprogram som riktar sig till kommuner och 
myndigheter beskrivs de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de beslutade 
miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid inom vattendistriktet.  

Åtgärderna innebär dels att utveckla styrmedel, dels konkreta förbättringar av vattenmiljön. Ett 
åtgärdsförslag anger att kommunerna, i samverkan med länsstyrelserna, behöver utveckla vatten och 
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk, kemisk och kvantitativ status.  

Vattenmyndigheterna som har till syfte att arbeta med miljökvalitetsnormer har i åtgärdsprogram 
2009-2015 angivit följande; 

 Åtgärd 37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten och 
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att 
inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 

 Åtgärd 33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till 
att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 

 Åtgärd 34. Kommunerna behöver inrätta verksamhetsområde med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt 
bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. 

 Åtgärd 35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god 
kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 

Nästa åtgärdsprogram kommer gälla för perioden 2016-2021. Då tillkommer även åtgärdsprogram för 
havsmiljöförvaltningen och riskhanteringsplaner mot översvämningsrisker. VA-planering kommer 
även under denna period att ses som ett viktigt verktyg för att kommunerna ska kunna uppfylla målet 
med vattenförvaltningen.  
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Bilaga 3 - VA-utredningsområden  
 
2016-05-17 
 

I detta dokument redovisas förutsättningarna för vatten- och avloppsförsörjningen inom 
respektive VA-utredningsområde som tagits fram inom ramen för VA-planearbetet. De utvalda 
VA-utredningsområdena är de områden som i enlighet med § 6 i Vattentjänstlagen kan 
definieras vara av den karaktären att vatten- och avloppsförsörjningen kan behöva lösas i ett 
större sammanhang.  

På kartor som bifogas VA-översikten har VA-utredningsområden märkts ut geografiskt.  

Denna bilaga är att betrakta som ett arbetsmaterial. 
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VA-utredningsområden 

Backen 

Antal fastigheter totalt 36
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Ej inventerat ännu

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

Uppskattas till 20%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

I huvudsak fritidshus men permanentboende finns. 

Inget bebyggelsetryck 

Radon kan förekomma i borrade dricksvattenbrunnar 
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Berg 

Antal fastigheter totalt 30
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

 

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Inget bebyggelsetryck 

Inga kända dricksvattenproblem. 

Samordningsvinst om Rönnäsbyarna behöver byggas ut (dock ej troligt i nuläget) 
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Bergsäng 

Antal fastigheter totalt 121
Dricksvattenförsörjning Enskilda och gemensamma vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal skyddsnivå.

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar.
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

15%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Mindre känsligt med avseende på ytvatten. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
Mycket höga kostnader på grund av gles bebyggelse och 
sannolikt bergigt. 
Överföringsledning till Sjugare ARV möjlig. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Mycket fritidsbebyggelse men även permanentboende. 

Litet tryck på nybebyggelse endast enstaka fastigheter. 

Relativt goda förutsättningar att anordna enskilda avlopp i området. Risk för påverkan på 
dricksvattnet kan förekomma i enstaka fall. 

Begränsad tillgång på vatten om överföring från Sjugare sker. (försörjs från Tällberg som har 
begränsad kapacitet) Sjugare ARV har ej kapacitet. 

Inga samordningsvinster.  
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Bodlindor 

Antal fastigheter totalt 24
Dricksvattenförsörjning Enskilda dricksvattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Dåliga infiltrationsförhållanden i vissa fall. Normal till hög 
skyddsnivå.  

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

20%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Hög känslighet med tanke på närheten till Opplimen 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområde men verksamhetsområde för 
vatten och avlopp finns i Sjugare.  

Hög kostnad. Lång överföringsledning krävs. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Inget bebyggelsetryck. 

Opplimen tar emot stor belastning från ARV, i området finns badplats 

Mycket hög kostnad, viss samordningsvinst med intilliggande byar och ev bygga bort Sjugare 
VV och ARV. 
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Björkberg 

Antal fastigheter totalt 34
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal skyddsnivå, i vissa fall hög skyddsnivå pga närhet till 
vattentäkter. 

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

32%

Kommentar I vissa fall dåliga infiltrationsförhållanden. 
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Viss försiktighet med tanke på Björkbergsån. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
Eventuellt lokal lösning eller överföringsledning till Torrberg. 
Kapaciteten i Torrberg behöver då ökas. 
Mycket hög kostnad. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

I huvudsak fritidshus. Inget nybebyggelsetryck. Har sagt nej till bygglov pga kulturmiljö och 
odlingsrösen. 

Inga kända problem på dricksvattnet. 

Mycket hög kostnad att ansluta till allmänt VA.  

Mycket odlingsrösen. 
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Björken 

Antal fastigheter totalt Ca 30
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Ej inventerat ännu

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

Uppskattat till 20%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Förekommer både enskilda vattentäkter och kommunalt vatten via ledningsnätsförening. 

Dåliga markförutsättningar för infiltration, stora tomter skapar dock möjligheter för enskilda 
avloppslösningar. 
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Fors 

Antal fastigheter totalt 27 
Dricksvattenförsörjning Gemensam anläggning 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

God tillgång på vatten. Egenkontrollen behöver dock 
förbättras. Brunnens placering, mitt i byn, ökar risken för 
påverkan. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp 
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

Ca 15%, uppskattat antal, ej inventerat ännu. 

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Normal till hög skyddsnivå beroende på avstånd till 
vattentäkten. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck. Inget särskilt utpekat i ÖP 2014 

Förutsättningar för kommunalt 
VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Nära till Djura ARV som har möjlighet att ansluta fler. Kortare 
överföringsledning krävs. 

Medelhög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Permanentboende i huvudsak 

Inget bebyggelsetryck,  

Dricksvattenbrunnen ligger lågt, risk för påverkan föreligger. 

Bra infiltrationsmöjligheter, Djuraån ej känslig utifrån Fors belastning.. 

Goda möjligheter, nära till reningsverk. Täcks av ordinarietaxa.  

Inga samordningsvinster. 
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Gråda 

Antal fastigheter totalt 29
Dricksvattenförsörjning Två gemensamma anläggningar
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

God tillgång på vatten. Känslig placering av de två 
vattentäkterna. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

Ca 90%. Flertalet har åtgärdat.

Kommentar Två gemensamma anläggningar för avlopp finns 
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Normal till hög skyddsnivå beroende på avstånd till 
vattentäkt. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Kan anslutas till Djura ARV, men lång överföringsledning. 
Hög kostnad för anslutning 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Fler permanentboende än fritidshus. 

Inget bebyggelsetryck. 

Två vattentäkter som ligger känsligt till. God kvalitet med risken är stor varför byn har åtgärdat 
sina avlopp. 

Måttlig risk för recipienten men viss risk för påverkan på grundvattnet. 
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Heden 

Antal fastigheter totalt 92
Dricksvattenförsörjning VLF med brunnen belägen utanför påverkansområdet. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Hög bakteriell belastning på vattendrag. Bristfälliga 
infiltrationsförhållanden.  

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

12 %

Kommentar Åldrade anläggningar där hög grundvattennivå orsakar 
problem, flera anläggningar anlagda utan tillstånd. 

Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Känslig på grund av närheten till vattendrag, hög till normal 
skyddsnivå. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Planering utbyggnad av kommunalt VA pågår. 
Överföringsledning till Åkerö byggd. 

Hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Permanentboende i huvudsak. 

5-10 ansökningar om  nybyggnationer senaste fem åren. Cykelväg har ökat trycket. Stort 
intresse. Byn har kommit närmare Leksand pga cykelväg. Måttligt tryck . Omarrondering 
Västra Leksand på gång oklart hur det påverkar. 

Utpekade LIS-områden i anslutning till Heden. 

Fluor i dricksvatten. 

Hedbäcken belastad med bakterier som sen rinner ner till Sundet. 

Många avloppsanläggningar med otillräcklig funktion dessutom  tät mark och hög 
grundvattennivå 

Hög kostnad men ledning i GC väg redan lagd. Den kostnaden behöver täckas in. Likväl goda 
möjligheter. 

Samordning med Styrsjöbo och den redan lagda ledningen i GC-vägen. Goda förutsättningar. 

ÖPs perspektiv: Styrsjöbo och Heden är prioriterade utifrån ÖP pga både bebyggelsetryck och 
att det ligger inom tätorter och utvecklingsstråk. Nya tomter är på gång. Styrsjöbo är 
prioriterat före Heden. 
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Hjortnäs 

Antal fastigheter totalt 75
Dricksvattenförsörjning Mindre gemensam vattentäkt och enskilda vattentäkter. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Förtätning har medfört att risken för vissa vattentäkter ökat.

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

28%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Normal till hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet. 
Delar av området är helt olämpligt att infiltrera i. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Nya exploateringsområden utpekade ovanför Siljansvägen i 
ÖP2014. Enstaka förfrågningar av förhandsbesked i 
dagsläget. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområde 

Diskussion om utbyggnad av kommunalt VA pågår. Delar av 
området potentiellt §6-område.  

Obs att stor del av Hjortnäs redan har allmänt VA. 

Hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Stor andel permanentboende  

Saknas möjligheter att släppa fram mer bebyggelse pga VA-förhållandena. 

Här händer det mycket. Problem med kompletteringar i befintlig bebyggelse. 
Nybyggnationsstopp i vissa delar pga att VA-frågan ej är löst. Stort tryck.  

Risk att vattentäkter påverkas på vissa håll i området. 

Problemområde för enskilda avlopp. 

Lättgrävd mark och styrd borrning kan eventuellt få ned kostnaderna. 

Mycket fornlämningar i åkermarkerna vilket kommer att påverka hur ledningar förläggs och 
ökar kostnaderna. Finns en del att ta hänsyn till. 

Samordningsvinster. Ligger i stråket mellan Leksand Tällberg. På sikt GC-väg. 

ÖPs perspektiv: Hjortnäs är ett prioriterat område inom utvecklingsstråket Leksand-Tällberg. 
Kransområde till Leksand. 
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Hjortnäsheden/Sunnanäng 

Antal fastigheter totalt 83
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter.
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal till hög skyddsnivå.

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

25 %

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

En ny detaljplan är under framtagande för ca 20-30 tomter. 
Nödvändigt att ansluta till allmänt VA för att kunna förtäta 
bebyggelsen i området. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområde.  

Hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Bebyggelsetrycket är stort. Exploateringsområde är på gång i anslutning till området. DPL ska 
ut på samråd. 30 fastigheter som förutsätter kommunalt VA.  

Bygglov har nekats i området på grund av risk för påverkan på vattentäkter.. 

Högt tryck. Attraktivt område. 

Befintliga enskilda avlopp riskerar i vissa fall att förorena närbelägna vattentäkter. 

Besvärliga grundvattenförhållanden för enskilda avlopp. 

Om ekonomin tillåter så är det enklast om DVAAB bygger ut pga att det blir komplicerat om 
flera fastighetsägare i exploateringsområdet är inblandade.  

Relativt rimliga kostnader för VA-utbygganden. 

Vissa samordningsvinster. GC-väg i plan. Vissa samordningsvinster med 
exploateringsområdet. 

ÖPs perspektiv: Hjortnäsheden/Sunnanäng i är ett prioriterat område inom utvecklingsstråket 
Leksand-Tällberg. Planärende för exploateringsområde i Hjortnäsheden pågår 
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Hjulbäck 

Antal fastigheter totalt 16
Dricksvattenförsörjning Gemensam anläggning även enskilda vattentäkter. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Kommunalt avlopp, inte hela Hjulbäck.
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

10-20 %. Uppskattat, inte inventerat ännu. 

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Delvis inom verksamhetsområdet 

Utbyggt till stor del, anslutet till Siljansnäs ARV. Möjligt att 
utöka.  

Relativt hög kostnad för återstående fastigheter pga gles 
bebyggelse. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Ytterområdena kring befintligt verksamhetsområde. 

Permanentboende. 

Åldrande befolkning. Litet bebyggelsetryck. Inget attraktivt område för inflyttning i nuläget. 

Inga kända bekymmer med dricksvatten. Svårt med engagemang för att driva den 
gemensamma anläggningen, för de som endast har vatten från de anläggningen kan det vara 
ett potentiellt problem. 

Ligger hyfsat nära verksamhetsområdet men kostar ändå. I detta fall beror det på hur 
anläggningstaxan utvecklas. 
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Kråkbodarna 

Antal fastigheter totalt 25
Dricksvattenförsörjning Gemensam anläggning även enskilda vattentäkter. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

20 %, uppskattat, ej inventerat.

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Viss försiktighet med tanke på närheten till Molnbyggen. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Eventuellt lokal lösning, mycket hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Blandat fritid och permanent. 

Inget bebyggelsetryck. 

Gemensam täkt med sporadiska kvalitetsproblem. 
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Kullsbjörken 

Antal fastigheter totalt 47
Dricksvattenförsörjning Vattenledningsförening (17 fastigheter) samt enskilda 

vattentäkter 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal skyddsnivå

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

23%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Några fastigheter ligger nära Siljan

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck idag. Ett område var tidigare aktuellt 
för detaljplanering för bostäder men lades ned. 
Förhandsbesked nyligen inlämnat. Kan på sikt vara 
intressant utvecklingsområde pga sin närhet till både 
Leksand och Rättvik. Inget utpekat exploateringsområde i 
ÖP2014. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
Mycket höga kostnader på grund av gles bebyggelse och 
sannolikt bergigt. 
Överföringsledning till Östanhol möjlig när Östanhol byggts 
ut. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Planförfrågan har funnits men VA-frågorna har ställt till det. Visst bebyggelsetryck. 

Risk för att avlopp förorenar närbelägna vattentäkter. 

Viss samordning med Östanhol-Laknäs kan vara möjlig. 

Vattenledningsföreningen är intresserad av att få till ett bättre skydd för den gemensamma 
vattentäkten. 

Kransområde till Leksand 
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Laknäs 

Antal fastigheter totalt 92
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter.
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Många enskilda brunnar har otjänlig vattenkvalitet. Påtaglig 
risk för förorening från avlopp till dricksvattenbrunn på ett 
flertal ställen. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp.
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

24%

Kommentar Avloppsituationen är mycket dålig
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet. 
Potentiellt §6-område. 

Övrigt 
 

Kommunalt VA är en förutsättning för fler bygglov i området
 

(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Högt tryck med många förfrågningar. Avslag då VA ej kunnat 
lösas. Utpekade nya möjliga exploateringsområden utpekade 
i ÖP 2014. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Start av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
diskuteras och planeras till 2019-2020  

Utanför verksamhetsområdet 

Hög kostnad. Förutsättningar utbyggnad av ARV och VV. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Huvudsak permanent. 

Laknäs-Östanhol. Ganska stort tryck. Något högre i Östanhol. Måttligt i Laknäs. Många 
fastigheter och mark ute till försäljning. 

Dricksvattentäkter förorenas av enskilda avlopp åtminstone under delar av året. 

Ligger relativt nära. Men kapaciteten är begränsad i vattenverk och reningsverk. Mycket hög 
om man ser till hela området pga av begränsad kapacitet. 

Små samordningsvinster i så fall med Östanhol. Kommunen driver dock ingen exploatering i 
området.  

Ur ÖPs perspektiv: Stort bebyggelsetryck. Ligger inom tätorten Tällberg. Enskilda tomter, men 
inget kommunalt planområde. 

 

 

 
  



 

 

 

18 (45) 

  

 

Lima 

Antal fastigheter totalt 61
Dricksvattenförsörjning Kommunalt
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Ingen större risk.

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar.
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

22%

Kommentar Bristfälliga infiltrationer, otillräcklig slamavskiljning. 
Delar av området har dåliga förutsättningar för infiltration, 
täta markmaterial. 

Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Normal skyddsnivå.

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget tryck i dagsläget. Intressant område utifrån närheten 
till centrala Leksand. Inget specifikt område i Lima är utpekat 
i ÖP 2014. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Bör omfattas av kommunalt verksamhetsområde pga 
lokaliserat i nära anslutning (ÖPL 2014) 
 
Mindre del inom verksamhetsområdet 
 
Hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Permanentboende. 

Sparsamt bebyggelsetryck. 

Besvärliga markförhållanden för enskilda avlopp. 

Kransområde till Leksand 
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Söder och Norr Lindberg 

Antal fastigheter totalt 85
Dricksvattenförsörjning Gemensam anläggning och enskilda vattentäkter. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal till hög skyddsnivå

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

16 %

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Eventuellt lokal lösning, risk för berg, mycket hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Mycket permanent.  

Sparsamt bebyggelsetryck 

Inga kända problem med dricksvatten men i delar av området ganska tätt mellan avlopp och 
dricksvattenbrunnar 

Inga samordningsvinster. 
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Lundbjörken 

Antal fastigheter totalt 128
Dricksvattenförsörjning Enskilda och gemensamma vattentäkter.
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Stor risk för påverkan av vattentäkter. Hög till normal 
skyddsnivå. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

Liknar Olsnäs.

Kommentar Potentiellt §6-område.
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Känslig.

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck. Önskemål har funnits gällande 
utökning av byggrätters storlek inom befintlig plan. 
Någon ändring har ännu inte gjorts. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet. 
Eventuellt lokal lösning. 
Mycket hög kostnad. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Fritidshus. 

Bebyggelsetryck. Mycket förfrågningar. Permentboende ökar. Men ingen önskan enligt ÖP att 
det ska vara permanentboende. 

Gemensamma vattentäkter med, ur föroreningssynpunkt, utsatt läge mitt i byn. 

Lokal lösning om det ska byggas ut med VA. 

Ur ÖPs perspektiv: Utanför tätorter och utvecklingsstråk. Ej prioriterat ur ett kommunalt 
utvecklingsperspektiv.  
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Lycka 

Antal fastigheter totalt 10
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

20%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet. Lycka ligger i anslutning till 
verksamhetsområde. 
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Småskalig bebyggelse 

Ligger nära befintligt verksamhetsområde, en del hus i byn är inom VO, en del har 
avtalslösningar. En del har bara kommunalt vatten. Men ca 10 saknar kommunalt VA. 

Besvärliga infiltrationsförhållanden, tät mark. 
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Mon 

Antal fastigheter totalt 27
Dricksvattenförsörjning Gemensam anläggning även egna brunnar. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Kommunalt avlopp men även enskilda avlopp. 
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

10-20 %, uppskattat, ej inventerat ännu.

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Lång överföringsledning möjlig eller lokal lösning. 

Mycket hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Permanent. Åldrande befolkning. Obefintligt bebyggelsetryck. 

Gemensam vattentäkt där kvalitetsproblem förekommit. 
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Olsnäs 

Antal fastigheter totalt 109
Dricksvattenförsörjning Enskilda dricksvattenbrunnar + gemensam 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Problem med dricksvattenförsörjningen har förekommit. 
Normal till hög skyddsnivå. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

Ca 80%. De flesta dock pga att de har en mycket enkel VA-
standard.  

Kommentar Gemensam anläggning för avlopp genomförd för ca  60 
fastigheter.  

Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Siljan
 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck. Önskemål finns om utökning av 
byggrätters storlek inom befintlig plan. Fritidshus område 
som blir alltmer permanent. Tillgång till vatten bör utredas.  
Ej utpekad som utvecklingsområde eller LIS-område i 
ÖP2014 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet
Lång överföringsledning (ca 4 km) om anslutning till 
Siljansnäs skulle bli aktuell.  
Mycket hög kostnad. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Omvandlingsområde. Önskan att bosätta sig permanent. Önskan om större byggrätter. Nej i 
väntan på att vattenförsörjning och avloppsfrågan utreds. 

Kommunen önskar enligt ÖP ej att det ska bli permanent. 

Dricksvattnet räcker inte idag och behovet ökar i byn. 

Gemensamt reningsverk har valt utsläppspunkt så att badplats skyddas. Fastigheter med enkel 
standard har ej gått med i förening. 

Höga utbyggnadskostnader. Olsnäs riskerar bli §6 område beroende på hur det utvecklas. 
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Plintsberg – del av 

Antal fastigheter totalt 18
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter i huvudsak.
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Överhängande risk för några av vattentäkterna. Några har 
även haft problem med uran och radon. 

Avloppsförsörjning Kommunalt avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

39 %

Kommentar Dåliga infiltrationer, otillräcklig slamavskiljning. På vissa 
ställe problem med höga grundvattennivåer och berg nästan i 
dagen (tunna jordskikt). 

Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Området avser de delar av Plintsberg och även Tällberg som idag ännu ej har kommunalt VA. 
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Rexbo 

Antal fastigheter totalt 15-20
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

 

Kommentar Enskilda avlopp ej inventerade 
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
Eventuellt lokal lösning. 
Mycket hög kostnad. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Inget bebyggelsetryck 

Inga kända bekymmer med dricksvatten 

Avlopp ej inventerat, troligtvis som i alla andra byar. 
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Risa 

Antal fastigheter totalt 12
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal skyddsnivå. I enstaka fall kan dock hög skyddsnivå 
behöva tillämpas pga närhet till vattentäkter. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

50%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 
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Risholn 

Antal fastigheter totalt 32 
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal skyddsnivå. I vissa fall kan dock vattentäkter ligga 
inom påverkansområde för avlopp och i de fallen råder hög 
skyddsnivå. 

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar.
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

34%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
Eventuellt lokal lösning. 
Mycket hög kostnad. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Mest fritidshus. Sparsamt bebyggelsetryck. 
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Västberg 

Antal fastigheter totalt 12
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal till hög skyddsnivå. Vissa vattentäkter kan ligga inom 
påverkansområde från enskilda avlopp 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

33%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Permanentboende 

Inget bebyggelsetryck 

Låg kostnad vatten. Hög kostnad avlopp. 
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Västra och Östra Rönnäs 

Antal fastigheter totalt 165
Dricksvattenförsörjning Flera större gemensamma anläggningar
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Kvalitetsproblem med dricksvatten har förekommit. Eftersatt 
egenkontroll i VLF. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

43%. Åtgärdande pågår i bra takt.

Kommentar Goda förutsättningar för att bygga gemensamma 
anläggningar för avlopp 

Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Normal skyddsnivå

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.
Enstaka förhandsbesked och bygglovförfrågningar. 
Detaljplan har varit uppe för diskussion gällande del av 
område tidigare men blev inget ärende. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Eventuellt lokal lösning, mycket hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Många permanentboende. 

Visst bebyggelsetryck. Ofta för fritidsbebyggelse. 

Kvalitetsproblem har förekommit i Västra Rönnäs VLF. Egenkontroll brister ihos de 
gemensamma anläggningarna.  

Fastighetsägarna bygger om sina enskilda avlopp på eget initiativ i relativt god takt.. 

Fornlämningar och områdesbestämmelse. 

 

 
  



 

 

 

30 (45) 

  

 

Skeberg 

Antal fastigheter totalt 42
Dricksvattenförsörjning Enskilda brunnar
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

 

Kommentar Enskilda avlopp ej inventerade
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
Eventuellt lokal lösning. 
Mycket hög kostnad. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Mest fritidshus. Inget bebyggelsetryck. 

Vanligt med radon i enskilda brunnar. 
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Styrsjöbo  

Antal fastigheter totalt 88
Dricksvattenförsörjning Enskilda brunnar
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Tre VLF med brunnar uppströms bebyggelsen. Enskilda 
brunnar finns som kan ligga i påverkansområde. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

43 %

Kommentar Åldrade anläggningar.
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Höga grundvattennivåer. Hög skyddsnivå på vissa ställen. 
Relativt känslig miljö på grund av närheten till Styrsjön. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

LIS-område i ÖP 2014.
Ett ökat intresse kan ses nu då kommunalt VA diskuterats. 
Ett antal förfrågningar om detaljplanering samt 
förhandsbesked har gjorts. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Planering om utbyggnad av kommunalt VA pågår. Detta är en 
förutsättning för att kunna förtäta i byn. Överföringsledning 
mot Heden krävs. 

Hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Permanentboende. Hög nyttjandegrad. 

Hanteras väldigt mycket ansökningar om nybyggnationer. Efter omarronderingen kommer fler 
ansökningar vet man redan. Stor efterfrågan. Ett av Leksands hetaste områden. 

Risk för påverkan på de enskilda vattentäkterna och kapacitetsproblem på de gemensamma 
vattentäkterna. 

Stor känslighet på sjön. 

En del av infiltrationsbäddarna närmast sjön sätts under vatten vid hög vattennivå. Badplats i 
sjön. 

Hög kostnad. Jmf Heden. 

Samordningsvinster. Jmf Heden /GC väg. 

ÖPs perspektiv: Styrsjöbo och Heden är prioriterade utifrån ÖP pga både bebyggelsetryck och 
att det ligger inom tätorter och utvecklingsstråk. Nya tomter är på gång. Styrsjöbo är 
prioriterat före Heden. 
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Sätra 

Antal fastigheter totalt 84
Dricksvattenförsörjning Enskilda och gemensamma vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal till hög skyddsnivå. Vissa vattentäkter ligger inom 
påverkansområdet från enskilda avlopp. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp. Vissa anläggningar är gemensamma för flera 
hushåll. 

Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

36%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Stor andel permanentboende. 

Inget bebyggelsetryck. 

Lite besvärligt läge på vattnet.  

Sjö med badplats är recipient 

Hög kostnad, risk för berg. 

Samordning med Bodlindor/Leksboda etc samt Sjugare. 
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Torrberg 

Antal fastigheter totalt 35
Dricksvattenförsörjning Enskilda och gemensamma vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal skyddsnivå.

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar, delar av byn är ansluten till 
allmän avloppsanläggning. 

Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

9%.

Kommentar Dåliga infiltrationsförhållanden i vissa delar av byn. 
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck.

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområde 

Hela byn bör anslutas till befintligt ARV. Sammanhållen by. 
Hanterbar kostnad. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Många permanentboende. 

Inget bebyggelsetryck 

Inga kända bekymmer med dricksvatten. 

Alla fastigheter i byn borde vara påkopplade på det allmänna avloppsnätet. Kapacitet finns i 
reningsverk.  

Samordning med tidigare investering önskvärd. 
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Vargnäs 

Antal fastigheter totalt 19
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

20%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet. 
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Småskalig bebyggelse 

10 fastigheter med permanentboende, resten fritidshus 
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Västanvik - Hobackgattu 

Antal fastigheter totalt 7 st
Dricksvattenförsörjning Några hus har enskild dricksvattenbrunn men flera misstänks 

vara påkopplade på ledning av dålig kvalité från kommunens 
nät. 

Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Risk för dålig tillgång i vissa fall.

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

40%

Kommentar Normal skyddsnivå
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Det finns ytterliggare enskilda fastigheter i Västanvik som ej har kommunalt VA. Dessa 
bedöms inte ha så stort behov att de blir potentiella §6 områden. Endast Hobackgattu i 
Västanvik är aktuellt. 
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Ytteråkerö 

Antal fastigheter totalt 29
Dricksvattenförsörjning Enskilda brunnar och VLF. Vatten i egen ledning från 

Leksand Vatten. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Åldrat ledningssystem. Läckage har gett vattenbrist tidigare.

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

10-20%, uppskattat, ej inventerat ännu.

Kommentar Dåliga infiltrationsförutsättningar.
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Normal skyddsnivå.

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck. Ett fåtal ansökningar har sökts, 
åkermarken är begränsande i dagsläget. Vissa delar utpekade 
som LIS-område. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Kommunalt VA bör på sikt byggas ut, kan bli aktuellt i 
samband med nedläggning av Insjöns arv och 
överföringsledning byggs till Leksand. 

Medelhög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Permanentboende.  

Lågt bebyggelsetryck.  

Egen ledning i dåligt skick vilket har gett dålig vattenkvalitet trots kommunalt vatten. 

Ej inventerat men besvärliga förhållanden. 

Stora samordningsvinster pga att överföringsledningen från Insjön kommer att passera genom 
byn. Ej definitivt beslut än dock om överföringsledning. 

Vissa skyddsvärden – fornlämningar. 

Ur ÖPs perspektiv: Ligger inom tätorter och utvecklingsstråk. Kransområde till Leksand. 
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Åjer 

Antal fastigheter totalt 18
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

20%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet. 
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Småskalig bebyggelse 

 9 fastigheter med permanentboende, resten fritidshus 

 

 
 
  



 

 

 

38 (45) 

  

 

Åkersbodarna 

Antal fastigheter totalt 55
Dricksvattenförsörjning Gemensam anläggning och enskilda vattentäkter. 
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Normal till hög skyddsnivå. Vissa enskilda vattentäkter i 
riskområde. 

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar.
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

20 %, uppskattat, ej inventerat ännu.

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Nära till Styrsjön.

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. Ligger till viss del inom LIS-område 
vid Styrsjön. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet 

Möjligt efter utbyggnad av Heden. Lång överföringsledning. 
Hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Bebyggelsetrycket litet. Inte som grannbyarna. Ligger lite utanför ej samma känsla. Annan 
karaktär på byn än Styrsjöbo-Heden 

Recipienten. Bekymmer med dem som har stugor närmast sjön. Liknande förhållanden som 
Styrsjöbo. 

Litan andel med god funktion. Dock ej inventerat än. 

Möjligheterna ökar i o m utbyggnad av Heden. Men Hög kostnad. Vissa samordningsvinster 
pga utbyggnad av Heden etc. 
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Ål-Kilen/Öälven 

Antal fastigheter totalt >30
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

 

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Befintlig bebyggelse i kombination med planerat LIS-område

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Kärnbebyggelsen i Ål-Kilen har kommunalt VA, delar av området är en vattenledningsförening 
vilket i kombination med goda förhållanden för enskilda avlopp medför att de enskilda 
avloppen fungera. Två fungerande vattenledningsföreningar skulle kunna ha möjlighet att 
utöka till fler fastigheter inom de planerade LIS-områdena. I allmänhet goda förutsättningar 
för infiltration  utom i de mer låglänta delarna. 
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Åsleden 

Antal fastigheter totalt 17
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

 

Avloppsförsörjning Enskilda avloppsanläggningar
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

20%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Inget exploateringstryck

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Småskalig bebyggelse. Obefintligt bebyggelsetryck 

Höga kostnader 

Ingen samordningsvinst med andra områden 

I Åsliden en del fornlämningar. 
2/3 permanentboende 
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Östanhol 

Antal fastigheter totalt 76
Dricksvattenförsörjning Enskilda vattentäkter.
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Många enskilda brunnar har otjänlig vattenkvalitet. Påtaglig 
risk för förorening från avlopp till dricksvattenbrunn på ett 
flertal ställen. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp.
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

34 %

Kommentar Avloppsituationen är mycket dålig
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Hög skyddsnivå med avseende på hälsoskyddet. 
Potentiellt §6-område. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

Kommunalt VA är en förutsättning för fler bygglov i området
Högt tryck. Utpekat i ÖP 2014 som möjligt framtida 
bebyggelseområde. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp diskuteras och 
planeras till 2019-2020 (enl ny ÖP) 

Utanför verksamhetsområdet 

Hög kostnad. Förutsättningar utbyggnad av ARV och VV. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Huvudsak permanent. 

Laknäs-Östanhol. Ganska stort tryck 

Avslag på nybyggnation pga  svårigheter med VA-situationen. 

Redan konstaterat påverkat dricksvatten. Förorenat av enskilda avlopp. Sämsta VA-
förhållandena i hela kommunen ur ett riskperspektiv. Tydligt §6 område enligt 
Miljöavdelningen. 

Ligger relativt nära. Men kapaciteten är begränsad i vattenverk och reningsverk. Mycket hög 
om man ser till hela området pga av begränsad kapacitet. 

Små samordningsvinster i så fall med Laknäs. Kommunen driver dock ingen exploatering i 
området. Går ej att lösa för den egna fastighetsägaren. Ev överväga minireningsverk. 

Ur ÖPs perspektiv: Stort bebyggelsetryck. Ligger inom tätorten Tällberg. Enskilda tomter, men 
inget kommunalt planområde.  
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Östanmor 

Antal fastigheter totalt  
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Ej inventerat ännu

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

 

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
Hög kostnad 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Inget bebyggelsetryck 

Hälften permanentboende. 

Inga kända problem med dricksvatten 
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Överboda/Ytterboda/Leksboda 

Antal fastigheter totalt 59
Dricksvattenförsörjning Två gemensamma anläggningar samt enskilda vattentäkter.
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Dåliga infiltrationsförhållanden i vissa fall. Normal till hög 
skyddsnivå. Potentiellt §6-område med tanke på utsatta 
vattentäkter. 

Avloppsförsörjning Enskilda avlopp
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

19%

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

Hög känslighet med tanke på närheten till Ytterbodaån. 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 
Inget exploateringstryck. 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför men verksamhetsområde för vatten och avlopp finns 
i Sjugare.  

Hög kostnad. Lång överföringsledning krävs. 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Inget bebyggelsetryck. 

Problem har förekommit tidigare med både tillgång och kvalitet på dricksvattnet. 

Ytterbodaån tar emot stor belastning 

Mycket hög kostnad, viss samordningsvinst och ev bygga bort Sjugare VV och ARV 
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Övriga områden 
I Grytnäs och Sundnäs finns områden i när anslutning till befintligt verksamhetsområde som 
ännu ej är inventerade. Dessa områden har ännu ej identifierats som potentiella §6 områden. 
Eventuellt kan dessa eller några av dessa områden bli aktuella att prioritera för en kommande 
utbyggnad av kommunalt VA. 
 

Grytnäs – delar av 

Antal fastigheter totalt 30
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Ej inventerat ännu

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

 

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 

Område i utkanten av VO. 
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Sundnäs – delar av 

Antal fastigheter totalt  
Dricksvattenförsörjning  
Kommentar 
(kvantitet, kvalitet, risk för 
påverkan) 

Ej inventerat ännu

Avloppsförsörjning  
Andel (%) fastigheter med 
godkänt avlopp 

 

Kommentar  
Recipient/Naturmiljö 
(känslighet) 

 

Övrigt 
(Exploateringstryck, 
bygglovsansökningar etc) 

 

Förutsättningar för 
kommunalt VA (intresse, 
anläggningskostnad) 

Utanför verksamhetsområdet.
 

Kommentarer vid prioriteringsarbete 
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Inledning 

Detta dokument är en vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Leksands kommun. I VA-
policyn anges övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen med riktlinjer för dess 
utveckling.  

VA-policyns syfte är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar 
VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna. VA-policyn har tagits fram med 
utgångspunkt i den tidigare utformade VA-översikten och genom förvaltningsövergripande 
arbete och diskussioner i politiskt forum.  

VA-policyn är styrande för VA-planeringen vilken är en viktig del i kommunens 
översiktsplanering. 

Utgångspunkten i VA-policyn är de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, däribland 
miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen, vattendirektivet och 
livsmedelsverkets föreskrifter och råd om dricksvatten. Det finns också olika nationella och 
regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål och visioner.  

Aktualiseringsförklaring eller revidering av VA-policyn bör ske varje mandatperiod. 

Samhällsutveckling  

Vision Leksands kommun 

En vision för Leksands kommun framtogs och beslutades i kommunfullmäktige under 2012.      
”Leksand är en kommun med 18 000 invånare, där människor trivs och känner sig hemma. Vi 
har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i 
våra gemensamma verksamheter.” 

Bilden av Leksand år 2025 är att det är lätt att leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada 
människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. 

Översiktsplan 

Leksands kommun karaktäriseras av ett 90-tal byar, främst i den mellersta delen av kommunen, 
där ett antal byar under årens lopp har utvecklats till tätorter. Många byar är idag 
kulturhistoriskt intressanta och ligger ofta intill sjöar och vattendrag eller omgivna av 
jordbruksmarker. Det öppna landskapet som breder ut sig intill Siljan och Österdalälvens 
dalgångar är en viktig del av varumärket Leksand. 

Utvecklingen av bostadsbebyggelsen sker huvudsakligen i tätorterna och i utvecklingsstråken 
mellan dessa. Här ska väl fungerande infrastruktur och service finnas. Utvecklingsstråken 
förbinder tätorterna och i dessa är väl fungerande vägar, gång- och cykelvägar samt 
kollektivtrafik viktigt. I utvecklingsstråken är det kommunala vatten- och avloppsnätet utbyggt 
eller planeras att byggas ut.  

Landsbygden ska hållas levande och därför ska småskalig förtätning eller utbyggnad av byarna 
vara möjlig om hänsyn tas till de olika kultur- och naturvärdena och att nybyggnationer 
anpassas till den specifika bykaraktären. Vattenförsörjningen och avloppsanläggningarna i 
byarna är idag ofta enskilda eller samfällda med varierande funktionsgrad. Det är viktigt för 
kommunen att finna lösningar för fungerande vatten- och avloppsanläggningar så att byarna 
förblir attraktiva. 



 
 

Utmaningar 

Utanför kommunalt verksamhetsområde 
Gällande gemensamma anläggningar och enskilda VA anläggningar utanför kommunalt 
verksamhetsområde finns följande utmaningar: 

 Många enskilda avloppsanläggningar är äldre, vilket kan innebära att de inte uppfyller 
dagens krav och förorenar eller riskerar att förorena närbelägna vattentäkter och 
vattendrag. Många enskilda avlopp kommer att behöva åtgärdas. 

 Det finns områden med stort bebyggelsetryck där det är svårt att lösa vatten- och 
avloppsfrågan.  

 Flera vattenledningsföreningar och gemensamma anläggningar har problem med 
dricksvattenkvaliten.  Vattenskydd, egenkontroll, organisation och tekniskt underhåll 
behöver förbättras. 

 Skapa en långsiktig och hållbar dagvattenhantering.  

Inom kommunalt verksamhetsområde 

Inom det kommunala verksamhetsområdet finns följande utmaningar: 

 Skapa ekonomiska och organisatoriska resurser och genomföra en långsiktig förnyelse 
av befintligt ledningsnät och VA-anläggningar. 

 Skapa ekonomiska och organisatoriska resurser och genomföra utökning av det 
kommunala verksamhetsområdet vilket även kan innebära ny- och ombyggnation i VA-
anläggningarna. 

 Skapa en långsiktig och hållbar dagvattenhantering.  

  



 
 

Ställningstaganden  

Övergripande 
Övergripande ställningstaganden gällande VA-försörjning är:  

 Vi ska ha en långsiktigt hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna och 
med beaktande av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.  

 Alla fastigheter i kommunen med behov av avloppsförsörjning ska ha en anläggning 
som har tillstånd enligt miljöbalken gällande både utformning och drift. 

 Dricksvattentäkter (gemensamma anläggningar och kommunala) ska ha 
skyddsområden och skyddsföreskrifter samt en väl fungerande egenkontroll.   

 Utbyggnaden av kommunala VA-anläggningar ska baseras på en sammanvägd 
prioritering av hälso- och miljönytta samt ekonomi. Prioritering av kommunalt VA görs 
framför allt utifrån bebyggelsetryck i tätorter och längs kommunens utvecklingsstråk i 
enlighet med översiktsplanen. 

 VA planering ska beakta möjligheter till anslutning av flera närliggande områden som 
sammantaget medför ekonomiska synergier för utbyggnad och drift.  

 Långsiktigt hållbar dagvattenhantering utifrån lokala förutsättningar ska eftersträvas. 

 Vi ska ha ett arbetssätt som etablerar en kontinuerlig övergripande planering av dricks-, 
spill- och dagvatten. 

 Kommunens och VA-huvudmannens arbete med en långsiktig VA-försörjning ska styras 
av god framförhållning. Kontinuerlig information ska ges till medborgarna.  

Utanför kommunalt verksamhetsområde 
Ställningstaganden utanför kommunalt verksamhetsområde: 

 Där det finns svårigheter att ordna VA-försörjning ska restriktivitet råda gällande ny 
bebyggelse. 

 Om utbyggnad av kommunal VA-anläggning planeras kan bristfällig enskild anläggning 
föreläggas med krav i väntan på utbyggnad. Insatsen ska vara skälig och anpassas till 
riskbild och tidpunkt för anslutning. Tillstånd kan vara tidsbegränsade med krav att 
ansluta sig till kommunal anläggning när förutsättningar finns.  

Inom kommunalt verksamhetsområde 
Ställningstaganden inom kommunalt verksamhetsområde: 

 Anslutna till kommunal VA-anläggning ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
och i tillräcklig mängd. 

 Driftsäkerhet ska upprätthållas och en förnyelse- och underhållsplanering som ger en 
långsiktigt hållbar kommunal VA-anläggning ska finnas.  

 Återföring av näringsämnen från avloppsslam till kretsloppet eftersträvas. 

 Dag- och dräneringsvatten ska i möjligaste mån separeras från spillvatten. 

 Befintliga enskilda anläggningar inom kommunalt verksamhetsområde bör anslutas till 
kommunal VA-anläggning. 



 
 

Ansvar och roller 
I nedanstående tabell beskrivs ansvarsfördelning och arbetsgången i samband med ett VA 
utbyggnadsärenden.  

Ansvar Aktivitet 

Miljöavdelningen Genomför tillsyn och beviljande av tillstånd för enskilda avlopp 
Information till fastighetsägare  
Initiera VA-ärenden 
Stäm av intresse för gemensamma anläggningar 
Behjälplig internt i VA-utredning 

Planavdelningen Initiera VA-utredning (vatten, spill- och dagvatten) i samband 
med detaljplaner. 
Information till fastighetsägare  
Framtida behov och avgränsning av verksamhetsområde 

Leksand Vatten AB Genomföra VA-utredning (vatten, spill- och dagvatten) 
Information till fastighetsägare 
Tar fram verksamhetsområde och finansiering för beslut (KF) 

Leksand Vatten AB Detaljprojektering utifrån VA-utredning 
Information till fastighetsägare 
Ledningsrättsförrättning 
Utbyggnad 
Anvisa anslutningspunkt för fastighetsägare 

Fastighetsägare Bygga ledning från byggnad till anslutningspunkt 
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1 Inledning 

1.1 VA-planering i Leksands kommun 

För att uppmärksamma de framtida utmaningarna och prioritera de åtgärder som är 
nödvändiga inom Leksands kommun vad gäller vatten och avloppsfrågor har en strategisk 
och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan) tagits fram.  

VA-översikten belyser nuläget för Leksands kommuns VA-försörjning och omfattar en 
beskrivning av VA-försörjningen inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. 

VA-policyn anger övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen med riktlinjer 
för dess utveckling. 

VA-planen har tagits fram som en del i ett större VA-planearbete som består av tre 
delar; VA-översikt, VA-policy och VA-plan. VA-planeringen i Leksands kommun utgår 
från den metodik som tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten och som redovisas i 
rapport 2014:1 ”Vägledning för kommunal VA-planering”. 

VA-planen utgår från de strategiska behov som lyfts fram i VA-översikten samt de 
ställningstaganden som tagits fram i VA-policyn. VA-policyn har varit vägledande för de 
åtgärder som tagits fram och de prioriteringar som gjorts i VA-planen. 

VA-planen är indelad i fem delar: 

 Plan för kommunen i stort 

 Plan inom kommunalt verksamhetsområde  

 Plan för anslutning till kommunalt VA 

 Plan i väntan på anslutning till kommunalt VA 

 Plan utanför kommunalt verksamhetsområde 

Planen har tagits fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt 
forum. VA-planen har arbetats fram av en arbetsgrupp av tjänstemän på Dala Vatten och 
Avfall AB och sektorn för samhällsbyggnad i Leksands kommun i samarbete med Sweco 
Environment AB. Leksands kommun har tagit fram en ny översiktsplan 2014. 

I Leksands kommun sköter och administrerar Dala Vatten och Avfall AB den allmänna 
VA-anläggningen åt ägaren och huvudmannen Leksands Vatten AB. 

VA-planen ska användas under många år framåt och revideras vart 4:e år.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna VA-plan är att Leksand ska uppnå en långsiktig hållbar VA-försörjning 
utifrån sina lokala förutsättningar med beaktande av miljö, hälsa och ekonomi. 

Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av 
vatten och avlopp i kommunen. Kommunen vill med VA planen skapa sig en egen 
planering för att förvalta och utveckla kommunens försörjning av vatten och avlopp som 
stödjer kommunens samhällsutveckling och medför att de hälso- och miljökrav som ställs 
på dricksvatten och avloppshantering kan prioriteras så att största möjliga nytta ges för 
de ekonomiska insatser som kommer att behövas. 

VA-planeringen inom Leksands kommun påverkas av flera lagstiftningar, regelverk och 
direktiv.  

Åtgärderna i denna VA-plan syftar till att Leksands kommun ska uppfylla de krav som 
ställs i gällande lagstiftning, däribland; 

 Vattentjänstlagen 
 Plan- och bygglagen 
 Miljöbalken 
 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
 Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning  

samt nå de mål som tagits fram inom ramen för;  

 Nationella och regionala miljömål  
 Vattendirektivet och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
En sammanfattning av dessa lagar och övriga styrande dokument finns bifogat i en bilaga 
till VA-översikten som utgör en grund för de åtgärder som arbetats fram i VA-planen.  
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2 Plan för kommunen i stort 

2.1 Övergripande planering 

Flera utmaningar inom VA-planeringen är av stor vikt även för Leksands kommuns 
översiktsplanering. Det är därför viktigt att de olika planprocesserna samordnas.  

En central fråga är Leksands kommuns Vision 2025 att öka antalet invånare. För att 
uppfylla denna vision behövs bostäder med en långsiktigt hållbar VA-försörjning. 

En annan central fråga i Leksands kommun är att byar med närhet till skolor och service 
inte ska hämmas i utvecklingen till följd av att den kommunala eller enskilda VA-
försörjningen inte fungerar tillfredsställande.  

I Leksands kommun genomsyras den övergripande planeringen av en samsyn mellan 
sektorn för samhällsbyggnad och det kommunala VA-bolaget Dala Vatten och Avfall AB.  

I enlighet med Leksands översiktsplan från 2014 tas hänsyn till att det är i tätorter och 
längs utvecklingsstråken som kommunalt vatten- och avloppsförsörjning prioriteras.  

Den kommande bostadsförsörjningsplanen visar prioritering av kommunala 
bebyggelseområden.  

Som stöd vid planering, exploatering, bygglov och tillståndsgivning finns Leksands 
kommuns VA-policy samt följande riktlinjer. 

 Ny bebyggelse planeras främst genom förtätning av tätorter, sammanhållen 
bebyggelse i utvecklingsstråken samt genom småskalig förtätning i byarna.  

 Föreslagna LIS-områden är valda så att det ska vara relativt enkelt att lösa med en 
långsiktigt godkänd och fungerande VA-försörjning. 

 För fastigheter i nära anslutning till de befintliga kommunala verksamhetsområdena 
ska möjligheten till att utöka verksamhetsområdet alternativt någon form av 
avtalslösning alltid i första hand utredas. 

 Återhållsamhet ska råda beträffande planändringar som medger utökade byggrätter 
inom områden belägna långt från kommunal service och infrastruktur. 

 Där det finns svårigheter att ordna VA-försörjning ska restriktivitet råda gällande ny 
bebyggelse. 

 I områden med stort bebyggelsetryck inom översiktsplanens utpekade 
utvecklingsområden där det finns svårigheter att ordna VA-försörjningen ska VA-
frågorna hanteras på sikt genom utbyggnad av kommunalt VA. 
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2.2 Kommunikation 

VA-planen är ett viktigt verktyg för att kommunicera internt i kommunen och för att 
informera och kommunicera med invånarna om vad som gäller och planeras gällande 
vatten- och avloppsförsörjning.  

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv Kommentar 

1. Skapa permanent 
nätverk för VA 
frågor mellan 
kommunen och VA-
huvudmannen  

Öka möjligheterna att 
kommunicera mellan 
kommunen och dess bolag  

Förbättra och öka 
effektiviteten i 
arbetsprocessen 

Nå samsyn om VA-frågor 
inom den kommunala 
planeringen  

Förslagsvis fortsätter 
arbetet inom de nätverk 
som skapats under arbetet 
med VA-planeringen.  

Förankring av nätverkets 
arbete ska ske på 
ledningsnivå inom 
respektive organisation 

2. Övergripande plan 
för information, 
rådgivning och 
kommunikation 
 
Förutsättningar för: 

 Gemensamma VA-
lösningar och 
fördelarna med 
kommunal standard 

 Anslutning via avtal 

 Fastighetsägarens 
ansvar för 
dagvattenhantering 

Öka möjligheter att 
kommunicera och 
informera med 
privatpersoner, exploatörer 
och politiker. 

Förenkla för 
kommuninvånarna  

Förbättra 
dricksvattenförsörjningen  

Minska påverkan från 
enskilda avlopp  

Ökad förståelse och 
attitydförändringar hos 
kommuninvånare för 
kostnader förknippade 
med vatten och avlopp  

Utveckla informationen på 
kommunens hemsida med 
hänvisning till andra 
informationskällor förblir 
den viktigaste kanalen 

Bymöten där så behövs 
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2.3 Dagvatten 

Behovet av riktlinjer för hur dagvattenfrågorna ska hanteras I kommunen är stort. 
Arbetet med dagvattenhanteringen är förvaltningsövergripande och behöver utformas 
utifrån lokala förutsättningar. 

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv  Kommentar 

3. Riktlinjer för 
dagvattenfrågor i 
kommunen 

Förebygga klimateffekter 

Tydliggöra ansvar och 
roller  

Enklare och effektivare 
hantering av ärenden. 

Minska mängden 
tillskottsvatten på 
spillvattenledningsnätet 

Minska risk för 
översvämningar i 
bebyggelse  

Ett permanent nätverk för 
dagvattenfrågor mellan 
kommunen och VA-
huvudmannen liknande 
det som skapats under 
arbetet med VA-
planeringen behövs.  
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2.4 VA-taxans utveckling 

En utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen innebär stora investeringar och 
finansiering skall ske enligt lagen om allmänna vattentjänster och innebär att full 
kostnadstäckning ska uppnås via avgifter. Avgifterna består av engångsavgifter – 
anläggningsavgifter och periodiska avgifter - brukningsavgifter. Dessa avgifter skall täcka 
va-huvudmännens samtliga kostnader och framgå av VA-taxan. 

Vid VA-utbyggnad tas en anläggningsavgift ut och projekten skall finansieras enligt någon 
av nedanstående modeller, alternativt genom en kombination av flera. En 
grundförutsättning är alltid att kommunfullmäktige beslutat att området skall ingå i 
verksamhetsområde för kommunens allmänna vatten– och avloppsanläggning, detta för 
att kunna tillämpa gällande VA-taxa enligt vattentjänstlagen (2006:412). 

1. Som huvudalternativ skall finansiering ske via uttag av anläggningsavgifter enligt 
gällande VA-taxa.  

2. Om anläggningsavgifterna enligt VA-taxan inte täcker anläggningskostnaden kan 
särtaxa bestämmas av kommunfullmäktige och tillämpas. En förutsättning, enligt 
vattentjänstlagen, för detta är att ”anläggningskostnaden på grund av särskilda 
omständigheter medför kostnader som i beaktningsvärd omfattning avviker från 
andra fastigheter i verksamhetsområdet”. Utredning sker i varje enskilt 
utbyggnadsområde. 

3. Om gällande VA-taxa inte täcker anläggningskostnaden och särtaxa inte får tillämpas 
kan kostnaderna täckas av övriga medlemmar i VA-kollektivet (via brukningstaxan). 
Alternativt kan också kommunen delvis att skattefinansiera VA-kostnaderna. Det 
måste då ske inom ramen för kommunallagen. 

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv  Kommentar  

4. En policy för 
kostnadstäckning 
vid VA-utbyggnad 

Följa intentionerna i 
Vattentjänstlagen 

Skapa grunder för 
långsiktig finansiering  

Ekonomisk framförhållning 
inför kommande 
investeringar 

Politisk samsyn är en 
förutsättning  

 

5. Långsiktig plan för 
taxeutveckling 

Skapa grunder för 
långsiktig finansiering  

Ekonomisk framförhållning 
inför kommande 
investeringar 

Politisk samsyn är en 
förutsättning 
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3 Plan inom kommunalt verksamhetsområde 

I Leksands kommun sköter och administrerar Dala Vatten och Avfall AB den allmänna 
VA-anläggningen åt ägaren och huvudmannen Leksand Vatten AB. 

Den allmänna VA anläggningen lyder under lagen om allmänna vattentjänster vilket 
ställer särskilda krav på att upprätthålla en god VA standard. Leksands allmänna VA 
försörjning sker via 5 vattenverk och 7 reningsverk samt ca 73 mil VA ledningar. 
Debiterad mängd vatten uppgår till ca 860 000 m3/år.  

Ledningsnätet är gammalt och behöver förnyas. Stora delar av vatten och 
avloppsanläggningarna i Leksands kommun byggdes under perioden 1960 – 1980. Detta 
innebär att stora delar av ledningsnätet är 40 – 60 år gammalt.  

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv  Kommentar  

6. Omarbetning eller 
nybildning av 
vattenskyddsområd
en för de kommunala 
vattentäkterna i 
Mjälgen, Gottnorstjärn 
och Tällberg. 

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan.  

Höjd säkerhet i leverans 
dricksvatten 

 

Skyddsområden medför 
begränsningar i mark- och 
vattenanvändning  

7. Förnyelseplaner för 
vattenverk 

Säkerställa 
leveranssäkerhet och 
kvalitet för abonnenter 
anslutna till den 
kommunala 
dricksvattenanläggningen 
samt uppfylla 
Livsmedelsverkets krav 

 

Ökat investeringsbehov 

Behov av personella 
resurser för at genomföra 
investeringar 

 

8. Förnyelseplaner för 
reningsverk 

Säkerställa 
leveranssäkerhet och 
möjligheter att klara 
utsläppsvillkor samt 
uppfylla Miljöbalkens krav. 

Ökat investeringsbehov 

Behov av personella 
resurser för at genomföra 
investeringar 

 

 

9. Förnyelseplan för 
reinvesteringar i 
ledningsnät baserad 
på Svensk vattens 
modell 

Säkerställa långsiktigt VA 
försörjning 

Minska svinn på 
dricksvattenledningsnätet 

Ökat investeringsbehov 

Behov av personella 
resurser för at genomföra 
investeringar 
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 Minska mängden 
tillskottsvatten på 
spillvattenledningsnätet  

Energibesparingar 

 

Behov finns att separera 
dagvatten från 
spillvattenledningsnätet, 
vilket anknyter till 
åtgärden att skapa 
riktlinjer för 
dagvattenfrågor 

10. Översyn av 
nuvarande 
verksamhetsområd
en och dess 
indelning i vatten, 
spill-och dagvatten 

Tydlighet både internt och 
gentemot fastighetsägare 
om vad som gäller 

Behov finns av att 
säkerställa att 
verksamhetsområdet är 
utformat enligt den 
ambition som fanns vid 
fastställandet 
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4 Plan för anslutning till kommunalt VA 

4.1 VA utredningsområden 

I samband med att VA-översikten togs fram identifierades ett antal VA-
utredningsområden som i enlighet med §6 i Vattentjänstlagen kan definieras vara av den 
karaktären att vatten- och avloppsförsörjningen kan behöva lösas i ett större 
sammanhang. Samtliga identifierade VA-utredningsområden redovisas på en karta som 
bifogas VA-översikten. 

Permanentboende och fritidsboende hanteras på samma sätt ur VA-perspektiv då gränsen 
mellan dem är flytande. Många hus i byarna används som fritidshus samtidigt som 
tidigare fritidhus bebos permanent. De flesta fritidshus har behov av en anläggning som 
är dimensionerad för ett normalhushåll de veckor under året som de utnyttjas. 

I kommunen finns även ett antal exploateringsområden samt redan detaljplanerade 
områden som ännu ej är utbyggda.  
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4.2 Prioritering för utbyggnad av kommunal va-anläggning 

Vid prioritering av områden för utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen behöver 
både behov och möjligheter vägas samman så att en samlad bedömning av området kan 
erhållas. 

 

I steg 1 bedöms områdenas behov av kommunal VA-försörjning utifrån hälso- och 
miljöaspekter samt begreppet större sammanhang. 

Behoven styrs av antalet fastigheter, om fastigheterna befinner sig i ett större 
sammanhang samt bebyggelseutvecklingen inom det specifika området. Vidare tas 
hänsyn till miljö- och hälsoskydd utifrån markens förutsättningar för enskilt avlopp och 
påverkan på dricksvattentäkter, närliggande recipienters och naturmiljös känslighet samt 
utsläppsituationen från enskilda avloppsanläggningar.  

I steg 2 bedöms möjligheterna att lösa behoven med kommunal VA anläggning utifrån 
anläggningskostnader och samordningsvinster.  

Ovanstående prioriteringsgrunder i form av behov och möjligheter värderas tillsammans i 
en prioriteringsmodell, vilken ger ett underlag till den slutliga prioriteringen. 

Bedömning av behoven sker utifrån följande parametrar; 

A. Antal fastigheter  
B. Andel fritidshus och dess nyttjandegrad  
C. Bebyggelseutveckling 
D. Förutsättningar för dricksvattenförsörjning (störst vikt) 
E. Känslighet recipient och naturmiljö 
F. Utsläppsituation och status enskilda avlopp 

Parametrar viktas där C ges störst vikt följt av A och E.  

Bedömning av möjligheter sker utifrån följande parametrar; 

G. Kostnader för utbyggnad av kommunalt VA 
H. Skyddsvärden 
I. Samordningsvinster vid utbyggnad 

I steg 3 bedöms om en eventuell utbyggnad stämmer med intentionerna i kommunens 
VA-policy, översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. 

I steg 4 sker sammanvägning av bedömningarna i steg 1 - 3 och en prioritering görs av 
VA-utredningsområdena.  
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4.3 VA utbyggnadsplan  

VA-utbyggnadsplanen beskriver i vilken takt vatten- och avloppsfrågor kan åtgärdas samt 
vilka delar av kommunen som i nuläget inte kan komma i fråga gällande kommunalt 
vatten och avlopp.  

VA-utbyggnadsplanen är vägledande och fungerar som underlag för beslut vid utökning 
av det kommunala verksamhetsområdet. 

Med utgångspunkt från målsättningar i VA policyn ska en samlad bedömning ske av vilka 
områden som föreslås erhålla kommunal VA försörjning. De områden som genom denna 
samlade bedömning fått högst prioritet redovisas i tabellen nedan. Nedanstående 
områden redovisas även på karta som bifogas denna VA-plan. 

Utbyggnadstakten är bedömd utifrån vad som anses skäligt utifrån nuvarande kunskap 
om behov, ekonomi samt befintliga och planerade resurser.  

Flera områden kan vid kommande revideringar av VA-planen successivt prioriteras in i 
listan för utbyggnad av kommunal VA anläggning. 

En karta med utbyggnadsområdena de närmsta 10 åren bifogas denna VA-plan. 
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Utbyggnadsplan inom 10 år (2016-2025) 

Område Byggstart 
VA (år) 

Kommentar 

Hjortnäsheden 

(Exploateringsområde) 

2018 

(Projektstart 
2016) 

Detaljplaneområde/exploateringsområde Norra 
Hjortnäsheden med 30 fastigheter, aktualiserar en 
kommunal VA-utbyggnad. VA-utredning inleds 2016. 

Översyn av hela områdets VA-utbyggnad behöver 
genomföras innan utbyggnad av detaljplaneområde, vilket 
medför att detta område totalt sett även är ett VA-
utbyggnadsområde med behov ur miljö- och 
hälsosynpunkt. 

Större samlad bebyggelse, 83 fastigheter inkl delar av 
Sunnanäng (tillkommande och befintliga) 
Stort behov ur hälso- och miljösynpunkt 
Enskilda avlopp riskerar att förorena nedströms liggande 
dricksvattentäkter 
Besvärliga grundvattenförhållanden för enskilda avlopp, 
bygglov har nekats på grund av risk för påverkan av 
vattentäkter. 
Stort bebyggelsetryck, förtätning önskvärd.  
Attraktivt område för inflyttning 
Prioriterat område enligt Leksands ÖP 
Utpekat i Leksands bostadsförsörjningsplan 

Relativt rimliga kostnader för VA-utbygganden då vissa 
samordningsvinster föreligger med exploateringsområdet 
och GC-väg i plan. 

Norra Käringberget 

(Exploateringsområde) 

2018 

(Projektstart 
2017) 

Exploateringsområde på kommunal mark. Prioriterat 
område enligt Leksands ÖP Möjlighet till ca 200 nya 
bostäder. VA-utredning inleds 2017. 
Stort bebyggelsetryck, förtätning önskvärd, attraktivt 
område för inflyttning. 
Utpekat i Leksands bostadsförsörjningsplan. 

Laknäs/Östanhol  

(VA-utbyggnadsområde) 

2020 

(Projektstart 
2016) 

Översyn av hela områdets VA-utbyggnad behöver 
genomföras innan utbyggnad pga begränsad kapacitet i 
Tällbergs VA-anläggningar. VA-utredningar krävs innan 
utbyggnad kan ske. VA-utredningar inleds 2016. 

Större samlad bebyggelse, 92 + 76 fastigheter. 
Stort behov ur hälso- och miljösynpunkt 
Många dricksvattenbrunnar med, åtminstone periodvis, 
otjänligt vatten pga påverkan från enskilda avlopp 
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Många bristfälliga enskilda avloppsanläggningar 
Kommunalt VA är en förutsättning för fler bygglov i 
området 
Högt bebyggelsetryck 
Prioriterat område enligt Leksands ÖP 

Styrsjöbo 

(VA-utbyggnadsområde) 

2021 

(Projektstart 
2019) 

Överföringsledning finns. Planering av VA-utbyggnad 
pågår. Samordningsvinster med Heden. VA-utredning 
inleds 2019. 

Större samlad bebyggelse, 88 fastigheter. 
Stort behov ur hälso- och miljösynpunkt 
Svårighet att anlägga nya enskilda dricksvattenbrunnar då 
de riskerar att påverkas av enskilda avlopp 

Kapacitetsproblem befaras för de gemensamma 
vattentäkterna i framtiden. 
Höga grundvattennivåer vilket försvårar avloppsinfiltration
Känslig recipient 
Ökande intresse för inflyttning men nybyggnationer 
försvåras av att VA-frågan inte är löst. 

Heden 

(VA-utbyggnadsområde) 

2021 

(Projektstart 
2019) 

Överföringsledning finns. Planering av VA-utbyggnad 
pågår. VA-utredning inleds 2019. 

Större samlad bebyggelse, 92 fastigheter. 
Stort behov ur hälso- och miljösynpunkt. 
Fluorid i dricksvatten. 
Enskilda dricksvattenbrunnar risker påverkas av enskilda 
avlopp. 
Åldrande enskilda avlopp, många saknar tillstånd. 
Höga grundvattennivåer. 
Bakterier i närliggande vattendrag. 
Ökande intresse för inflyttning. 

Tunsta Insjön 

(Exploateringsområde) 

2020 

(Projektstart 
2019) 

Exploateringsområde på kommunal mark. VA-utredning 
inleds 2019. 
Möjlighet till ca 200 nya bostäder. 
Attraktivt område för inflyttning. 
Prioriterat område enligt Leksands ÖP. 
Utpekat i Leksands bostadsförsörjningsplan. 
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Hjortnäs/Sunnanäng 

(VA-utbyggnadsområde) 

2023 

(Projektstart 
2022) 

Gäller Hjortnäs och Sunnanäng. VA-utredning inleds 2022. 

Större samlad bebyggelse, 92 fastigheter. 
Stort behov ur hälso- och miljösynpunkt. 
Förtätning har medfört att risken för förorening av 
dricksvatten från enskilda avlopp har ökat. 
Delar av området olämpligt att anlägga 
infiltrationsanläggningar. 
Stort bebyggelsetryck och intresse för inflyttning. 
Prioriterat område enligt Leksands ÖP. 

 
 
 

Utbyggnadsplan inom 10-20 år (2025-2035) 

Områden utan inbördes prioritering 

Kullsbjörken 

Lima 

Hjortnäs 

Ytteråkerö 
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Med anledning av VA-utbyggnaden kommer det även att krävas ett antal andra åtgärder, 
bl.a inom befintligt verksamhetsområde. 

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv  Kommentar  

11. Kapacitetsutredning 
av befintlig VA- 
anläggning 
 
Följande behöver bl.a 
utredas 

 Tällbergs reningsverk 
 Tällbergs vattenverk 
 Rättviks 

reningsverk/vattenverk 
 

Säkerställa långsiktigt VA 
försörjning för befintlig 
och tillkommande 
anslutning 

 

Kapaciteten är begränsad 
på delar av den befintliga 
kommunala anläggningen. 

VA-utbyggnadsplanen styr 
vilka 
kapacitetsutredningar som 
krävs 

 

12. Ta fram en 
arbetsprocess för 
utbyggnad av 
kommunalt VA 

Kvalitetssäkra den interna 
arbetsprocessen med 
ständiga förbättringar 

Effektivt genomförande av 
projekt 

Säkerställa 
kommunikation mellan 
kommunala förvaltningar 
och med berörda 
fastighetsägare  

Ökat förtroende och 
nöjdhet hos invånare 

Tidplan, kommunikation 
etc 
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5 Plan i väntan på anslutning till kommunalt VA 

I väntan på anslutning till kommunalt VA kan den enskilda VA-försörjningen behöva 
åtgärdas. För att detta ska kunna ske behövs en förvaltningsövergripande och politisk 
samsyn kring hur frågorna ska hanteras. 

Om utbyggnad av kommunal VA-anläggning planeras kan bristfällig enskild anläggning 
föreläggas med krav i väntan på utbyggnad. Insatsen ska vara skälig och anpassas till 
riskbild och tidpunkt för anslutning. Tillstånd kan vara tidsbegränsade. Möjlighet att 
ansluta sig till kommunal anläggning ges när förutsättningar finns. 

Riktlinjer och regler aktualiseras i samband med tillsyn samt ny-, om- och tillbyggnad. 

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv  Kommentar  

13. Rutiner, regler och 

lösningar för 

fastigheter i väntan 

på VA utbyggnad eller 

gemensam VA 

anläggning.  

Enklare och effektivare 
hantering av ärenden. 

Förbättra VA-försörjningen i 
tättbebyggda byar där det 
finns risker ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt 

Minska påverkan på 
recipienter, grundvatten- och 
dricksvattentäkter. 

Politisk och 
förvaltningsövergripande 
samsyn viktig  

Samordnas med VA-
utbyggnadsplan 
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6 Plan utanför kommunalt verksamhetsområde 

6.1 Enskild VA-försörjning 

För ett stort antal fastigheter i kommunen är enskild VA-försörjning den mest lämpliga 
lösningen. Många enskilda avloppsanläggningar uppfyller inte Miljöbalkens krav. Många 
enskilda dricksvattenbrunnar uppfyller inte Livsmedelsverkets gällande riktvärden för 
dricksvattenkvalitet. 

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv  Kommentar  

14. Plan för beslut om 

förelägganden utifrån 

tillsyn, inventering av 

enskilda avlopp.  

 

Förbättrad VA-försörjning i 
tättbebyggda byar där det 
finns risker ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt 

Uppfylla Miljöbalkens krav 

Minskad påverkan på grund-, 
dricks- och badvatten 

Kännedom ska finnas om 
standarden på den enskilda 
avloppsanläggningen av både 
tillsynsmyndighet och 
fastighetsägare. 
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6.2 Gemensamma anläggningar för vatten, avlopp och ledningsnät  

Många gemensamma anläggningar uppfyller inte Miljöbalkens och Livsmedelsverkets 
krav och riktlinjer. 

Under planperioden är följande prioriterat: 

Åtgärd Motiv  Kommentar  

15. Initiera vattenskydd 

via lokala 

hälsoskydds-

föreskrifter för alla 
enskilda gemensamma 
vattentäkter som inte är 
med i VA- 
utbyggnadsplanen  

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan.  

Ökad trygghet för invånare 
som är med i föreningar 

 

Höjd säkerhet leverans 
dricksvatten 

Begränsningar i mark- och 
vattenanvändning inom 
skyddsområdet  

Kräver kommunalt beslut 

Finansiering 
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7 Sammanställning av åtgärder med ansvar och tidplan 
Följande tabell sammanställer åtgärder med ansvar och tid som anges i VA planen. 

Åtgärd Ansvar Tid (klart) Kommentar 

1. Skapa permanent 
nätverk för VA frågor 
mellan kommunen och 
VA-huvudmannen 

Plan Löpande  

2. Övergripande plan för 
information, rådgivning 
och kommunikation 

Miljö 2016  

3. Riktlinjer för 
dagvattenfrågor 

DVAAB, Plan 
och Miljö 

2018 Påbörjas 2016 

4. En policy för 
kostnadstäckning vid 
VA-utbyggnad 

DVAAB 2017 Påbörjas 2016 

5. Långsiktig plan för 
taxeutveckling 

DVAAB 2017 Påbörjas 2016 

6. Omarbetning eller 
nybildning av 
vattenskyddsområden 

DVAAB Löpande  

7. Förnyelseplaner för 
vattenverk 

DVAAB 2016 Pågår 

8. Förnyelseplaner för 
reningsverk 

DVAAB 2016 Pågår 

9. Förnyelseplan för 
reinvesteringar i 
ledningsnät 

DVAAB 2016 Pågår 

10. Översyn av nuvarande 
verksamhetsområden 
och dess indelning i 
vatten, spill-och 
dagvatten 

DVAAB 2016  

11. Kapacitetsutredning av 
befintlig VA- anläggning 
 

DVAAB 2016, 
Löpande 

 

12. Ta fram en 
arbetsprocess för 

DVAAB 2017  



 
 
 

 

20 (22) 
 

 

 

utbyggnad av 
kommunalt VA 

13. Rutiner, regler och 
lösningar för fastigheter 
i väntan på VA 
utbyggnad eller 
gemensam VA 
anläggning. 

Miljö 2016  

14. Plan för verkställande 
utifrån VA-plan samt 
tillsyn, inventering av 
enskilda avlopp utanför 
kommunalt 
verksamhetsområde 

Miljö Löpande  

15. Initiera vattenskydd via 
lokala hälsoskydds-
föreskrifter 

Miljö Löpande  
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8 Ordlista 

 

Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i 
avloppsledningsnätet. Kan bestå av spill-
vatten, dagvatten och dräneringsvatten. 

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) Driftbolag samägt mellan Rättvik, 
Leksand, Gagnef och Vansbro kommuner 
med uppgift att sköta den allmänna VA 
anläggningen 

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och 
smältvatten. 

Dräneringsvatten Grundvatten och nedträngande vatten 
från regn och snösmältning som avleds i 
dräneringsledning eller dike. 

Enskild VA-anläggning 
(Kan betjäna en eller flera fastigheter) 

En VA-anläggning eller annan anordning 
för vattenförsörjning eller avlopp som inte 
är eller ingår i en kommunal VA-
anläggning. 

Kommunal VA-anläggning En VA-anläggning där kommunen har 
rättsligt bestämmande över den och som 
har ordnats för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV) 

Recipient Mottagare av behandlat eller obehandlat 
avloppsvatten: till exempel hav, sjö, 
vattendrag. 

Leksand Vatten AB Helägt av Leksands kommun. I detta 
bolag ligger ägandet av VA- och 
avfallsanläggningar.  

Skyddsområde Vattenskyddsområden fastställs för att i 
ett långsiktigt perspektiv trygga en god 
vattenkvalité i viktiga vattentäkter. 

Spillvatten Förorenat vatten från bland annat hushåll 
och industrier. 

VA Vatten och Avlopp 

VA-anläggning En anläggning som har till ändamål att 
tillgodose behov av vattentjänster för 
bostadshus eller annan bebyggelse. 
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VA-huvudman Den som äger och ansvarar för drift och 
underhåll av allmän VA-anläggning är 
anläggningens huvudman. 

Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en 
eller flera vattentjänster har ordnats eller 
ska ordnas genom en allmän VA-
anläggning. 
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