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1 Inledning 

Nössemark är en äldre by i Dals Eds kommun, drygt 2,5 mil norr om Ed, invid sjön Stora 

Le (Figur 1). Inom Nössemark finns totalt ca 200 fastigheter, numera till största delen 

fritidsbebyggelse. 57 personer bor permanent1 i Nössemark, och inkluderar man spridd 

bebyggelse runt om så finns 169 permanentboende i området2. I byn finns en lanthandel, 

bygdegård, kanotuthyrning mm.  

 

Figur 1. Nössemark ligger 27 km norr om Ed i Dals Eds kommun, invid sjön Stora Le. 

Bebyggelsen i Nössemark är koncentrerad till områdena längs viken Strandviken, men 

det finns också spridd bebyggelse runt om (Figur 2).  

 

                                                      

1
 SCB. Småorter 2015, byggnader, areal, överlapp tätorter, koordinater. 

2
 Magnus Åkesson, personlig meddelande maj 2018 
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Figur 2. Bebyggelsen i Nössemark är koncentrerad till områdena norr och söder om 

Strandviken, en vik i sjön Stora Le. (källa: Lantmäteriet) 

1.1 Utredningsområde 

Nössemark definieras enligt SCBs register som en småort med totalt 57 permanentboende 

personer (Figur 3). Enligt SCB innefattas orten av Nössemarks Strand samt delar av Näs 

och Jaren.  

 

Figur 3. Nössemark definieras som ”småort” i SCBs register, och inom det område som 

markerats på kartan bor 57 personer permanent. (Källa SCB) 
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I de VA-utredningar som genomförts har utredningsområdet definierats på olika vis. I en 

utredning av Swecos från 2003 utreddes det område som är markerat med lila i Figur 4. 

Där ingick 145 befintliga samt 20 framtida fastigheter3. De områden som inkluderades 

var förutom Nössemarks Strand även större delar av Näs, Nolby och Jaren. I en förstudie 

av Wevacos/Swecos för VA-utbyggnad i Nössemark 2017 ingick ett ännu större område, 

det som i Figur 4 är markerat i rött4. Området innefattar totalt ca 188 fastigheter.   

 

Figur 4. Lila område representerar utredningsområdet 2003, rött område är det som 

ingick i Wevacos/Swecos utredningsunderlag från 2017.  

I denna utredning har avgränsningen gjorts på samma vis som i Swecos förstudie från 

20175 då det antas vara det mest uppdaterade materialet gällande antal fastigheter.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppdraget är att reda ut om det finns olägenheter/problem för människors 

hälsa eller miljön pga VA-situationen i området. Följande frågor ska utredas och 

diskuteras:  

• Hur ser situationen ut idag (status på avloppsanläggningar, 

dricksvattenförsörjning, recipient)?   

• Vilken typ av avloppslösning/ar är lämplig för området?   

• Vilken typ av dricksvattenförsörjning är lämplig i ett längre tidsperspektiv? 

• Ansvarsfrågan enligt 6§ LAV. Ta fram ett underlag till kommunen inför beslut 

om det finns behov av en allmän VA-lösning eller om det framåt även kan 

fortsätta att vara enskilda VA-lösningar i Nössemark. 

 

                                                      

3
 Översiktlig VA-utredning Nössemark, SWECO VIAK, 2003 

4
 Sweco 2017-03-22. Ritning W0101-01, Nössemark, VA-system, översiktsplan förstudie. 

5
 Sweco 2017-03-22. Ritning W0101-01, Nössemark, VA-system, översiktsplan förstudie. 
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1.3 Genomförande 

Uppdraget har genomförts av Ylva Stenström (handläggare), Ebba af Petersens 

(uppdragsledare) och Peter Ridderstolpe (expert). Två underkonsulter har medverkat - 

Håkan Djurberg, Akvanovum, som har ansvarat för dricksvattenfrågorna, och Jonas 

Christensen, Ekolagen, som varit stöd i bedömningen av ansvarsfrågan enligt LAV. 

För att ta fram ett underlag för om det finns behov av allmänna VA-lösningar i området 

har fokus i första hand varit att undersöka behovet av skydd samt möjligheterna för att 

lösa vatten- och avloppsförsörjning med enskilda lösningar. Efter att den frågan utretts 

har vägval för organisation och ansvar samt teknik beskrivits.  

Den metod som har använts för att utreda om det finns ett behov av allmänt VA finns 

beskriven i Figur 5 nedan, och har utvecklats av WRS tillsammans med Ecoloop AB. 

Utgångspunkten har varit att skyddet av människors hälsa och miljön ska avgöra och att 

kraven är samma oavsett allmänt eller enskilt VA. Fokus har varit att utreda 

möjligheterna att lösa vattentjänsterna med enskilda lösningar och först i steg tre i figuren 

avgörs det om detta är möjligt. Steg ett handlar om att samla in underlag och steg två om 

att utreda behovet av skydd.  

Steg fyra beskriver organisation, ansvar och åtgärd och i steg fem utvärderas slutligen de 

möjliga alternativen. 

 

Figur 5. Flödesschema för bedömningen av behovet av en allmän VA-lösning enligt  

LAV §6. (Flödesschemat är framtaget i samarbete med Ecoloop AB). 

2 Tidigare utredningar 

VA-frågan har varit aktuell i omgångar under de senaste femton åren. Kommunen har vid 

flera tillfällen övervägt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området, men hejdat 

sig beroende på de stora kostnader detta medför och det stora motstånd som de boende 

uppvisat. Skälet till att förse området med kommunalt vatten och avlopp har varit att 

möjliggöra utveckling och exploatering i området, samt att ersätta de enskilda avloppen 

som i vissa fall varit i dåligt skick. 

Ett antal rapporter har tagits fram rörande vatten och avlopp i Nössemark:  
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- 2003. Sweco. VA-utredning. 

- 2007. WRS. PM - Strategi för hantering av avlopp i Nössemark, Dals Eds 

kommun –Idéer och förslag. 

- 2013. Sweco. Utredning om möjligheter för uttag av grundvatten.  

- 2013. Sweco. Förslag på ny recipient (Nolbyälven).  

- 2015. Wevaco AB. Genomförandeförslag, gemensam vatten- och 

avloppsförsörjning i kommunal regi. 

3 Planeringsförutsättningar  

3.1 Geologi och topografi 

Enligt SGU:s jordartskarta finns isälvmaterial, dvs. sand och grus, från Nolby i väster och 

österut efter Strandvikens norra strand i sjön Le. Norr och söder om isälvsmaterialet finns 

siltigt material. Enligt andra geologiska kartor förekommer även svallat material och lera. 

Inom högre belägna områden norr och söder om det aktuella området finns morän, ibland 

något mäktigare men oftast tunt men ändå sammanhängande lager på berg. 

Öst-västliga isälvsavlagringar som denna tolkas som s.k. randbildningar till skillnad mot 

våra rullstensåsar som sträcker sig mer i nord-sydlig riktning, dvs. i samma riktning som 

inlandsisens avsmältning. I rullstensåsar är materialet oftast mer sorterat med grovt 

material i kärnan och finare material på sidorna. Randbildningar har oftast en mer 

komplex lagerföljd med grovt och fint material om vartannat. Det kan även finnas inslag 

av morän och lera. 

 

Figur 6. Jordartskarta från SGU. © SGU 
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Topografiskt ligger bergspartierna med tunna moränlager högre. Dessa områden ligger 

huvudsakligen norr och söder om det aktuella området. Topografin sluttar sedan ner mot 

det aktuella området och mot Strandviken. Mellan Strandviken och sjön Nössjö finns 

lågpunkter i terrängen, men mellan dessa sjöar finns också en ytvattendelare. De 

västligaste delarna avrinner mot Nössjön medan de östliga avrinner mot Strandviken och 

Stora Le. 

3.2 Stora Le och Strandviken 

Stora Le är en av Sveriges djupaste sjöar och känd för sin förekomst av relikta fisk- och 

kräftdjursarter från den senaste istiden. Sjön har undersökts i olika omgångar och ingår i 

vattenmyndighetens miljöövervakning av vattenförekomster i Sverige.  

En gedigen utvärdering av sjöns limnologiska situation genomfördes i slutet av 1970-talet 

av en grupp forskare knutna till den zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

Bakgrunden till undersökningen var att beskriva sjöns miljötillstånd och naturvärden och 

risker för försurningspåverkan. Rapporten "Stora Le i Dalsland - en limnologisk 

undersökning 1979"6 innehåller mycket värdefull information om sjön. Informationen 

nedan är om annat inte uppges från denna rapport.   

3.2.1 Morfologi och tillrinningsområden 

Stora Le är en lång och smal sprickdalssjö som sträcker sig i nordsydlig riktning. Den är 

källsjö till Upperudsälven och rinner norr ut via ett trångt sund till sjön Foxen. Stora Le 

och Foxen är reglerade vid Foxens utlopp (Lennartfors) med en amplitud på 1,9 m.  

Som framgår av hydromorfologisk karta i Figur 7 är sjön mycket djup. Längs hela sjön 

löper ett brett och djupt bäcken med djup på i vissa delar över 100 meter. Medeldjupet är 

cirka 50 meter, ett medeldjup som bara Hornavan och Torne Träsk överträffar. Beräknat 

på sjöareal och medeldjup erhålls en sjövolym om drygt 4200 milj kubikmeter.  

Tillrinningsområdet till sjön är 459 km2 varav sjöytan upptar nästan 20%. Normal 

årsnederbörd är närmare 800 mm vilket ger en hög medelavrinning på 16-17 l/s km2.  

Trots detta är vattenomsättningen i sjön mycket långsam. Detta beror på det 

förhållandevis lilla tillrinningsområdet och sjöns stora volym. Den teoretiska 

omsättningstiden i sjön har beräknats till 22 år (!). Det här betyder bland annat att sjön 

reagerar mycket långsamt på förändringar i det tillrinnande vattnets kvalitet.  

Strandviken kring vilken bebyggelsen i Nössemark ligger mitt i Stora Le, på dess västra 

sida. Som framgår av morfologisk karta (Figur 7) är viken relativt bred och otrösklad. Det 

ligger visserligen några öar vid inloppet till viken, men kring dessa öar är vattendjupet 

stort. Både ytvatten och djupvatten kommunicerar sålunda relativt fritt med sjöns centrala 

del.  

Stora Le är känd för att starka lufttrycksdrivna strömmar lätt kan uppstå då sjön är så lång 

och smal. Dessa strömmar tillsammans med vanlig vindpåverkan och Strandvikens 

hydromorfologiska karaktär innebär att viken bedöms som välventilerad, dvs. har ett 

snabbt utbyte med vattenmassan i sjöns övriga delar. 

                                                      

6
 Stora Le i Dalsland, en limnologisk undersökning, 1979. L Henriksson, P Larsson, HG Nyman 

och HG Oscarsson, Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet.  
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Figur 7. Stora Le är en lång och mycket djup sprickdalssjö som sträcker sig i 

nordsydlig riktning. Strandviken i väster kommunicerar mot Stora Le via två djupa 

sund. Källa: Limnologisk undersökning 1979. Henriksson m.fl, Göteborgs universitet.  

3.2.2 Vattenkvalitet och näringstillstånd 

Stora Le är naturligt mycket näringsfattig eftersom omgivningen mest består av skog på 

sura och näringsfattiga sand och moränjordar. Primärproduktionen regleras av fosfor. 

Därför är det inte ovanligt att nitrat i relativt höga halter observeras i vattenprover.  

Fosforhalterna i sjön är mycket låga. Baserat på myndighetens recipientkontroll åren 

1991-2018 kan framräknas en medelhalt av totalfosfor på 5,4 µg/l. Detta medelvärde är 

framräknat från 150 stycken yt- och bottenprovtagningar av vatten från 

provtagningsplatser i sjöns norra, södra och mellersta del tagna från olika delar av året. 

Detta innebär att sjön kan klassas som ultraoligotrof. Från provtagningarna kan utläsas att 

bottenvattnet är något mer näringsrikt än ytvattnet (6,2 resp 4,5 µg/l)7.   

I Figur 8 visas uppmätta totalfosforhalter i Stora Le från samtliga tre provtagningsplatser. 

Inga trender kan utläsas av det insamlade materialet. Inga skillnader kan heller ses mellan 

de olika provtagningsplatserna, möjligen uppvisar stationen i norr lägre halter än den i 

söder.  

 

                                                      

7
 Recipientdata VISS databas, från Upperudsälven, Länstyrelsen Karlstad.  

Strandviken 
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Figur 8. Uppmätta totalfosforhalter i ytvatten från St. Le (Norra, Södra och mellersta 

del). Medelhalten är 5,4 ug/l vilket innebär att sjön är ultraoligotrof. 

Stora Le har liksom många andra sjöar i sydvästra Sverige varit utsatt för surt regn under 

60-80 talet. Tack vare den långa uppehållstiden räckte sjöns buffertförmåga (alkalinitet) 

för att stå emot tillförseln av syra. Under 80-talet sattes kalkningsinsatser in och sjöns 

alkalinitet har ökat. Nu betraktas sjöns som räddad från försurning och 

kalkningsinsatserna har upphört. 

Det är sannolikt att Stora Le tidigare har haft ett högre näringstillstånd än idag. Under 

försurningen under 70- och 80 talet blev många sjöar i Västsverige kraftigt påverkade av 

utarmning av både biota och näringstillstånd. Stora Le klarade sig bättre tack vare den 

tröghet som sjöns stora volym och långa uppehållstider innebär. 

Nyligen publicerad forskning har visat att i stort sett alla Sveriges större sjöar genomgår 

en oligotrofiering, dvs. uppvisar en trend med avtagande fosforhalter. Data sammanställd 

från miljöövervakningen för åren 1988-2013 visar att allra mest har fosforhalterna avtagit 

i sjöar utan antropogen påverkan. Figuren nedan visar att samtliga undersökta sjöar som 

tidigare varit oligotrofa under perioden övergått till ultraoligotrofa8.   

                                                      

8
 Persistent and widespread long-termphosphorus declines in Boreal lakes 

in Sweden, 2018, Brian J. Huser A, Martyn N. Futter a, Rong Wang, Jens Fölster mfl 

Science of the Total Environment 613–614 (2018) 240–249 
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Figur 9. Data sammanställd från miljöövervakningen åren 1988-2013 visar att en 

regional storskalig oligotrofiering pågår i hela Sverige. Allra tydligast är trenden för de 

näringsfattiga sjöarna. Nästan alla oligotrofa sjöar har blivit ultraoligotrofa.  Källa: J 

Huser m fl 2018. 

För Stora Le finns inte så många äldre undersökningar av vattenkemiska förhållanden.  I 

den undersökning som genomfördes 1979 fick man endast fram resultat från en 

provomgång (övriga omgångar kontaminerades på laboratoriet och fick kasseras). De 

erhållna proverna från juni 1979 visade på 7-8 µg/l i ytvattnet. Man nämner att resultat 

från tidigare undersökningar (Holgren 1916, Furst 1972, Avergård 1971, Schuul 1976 

samt Länsstyrelsen) visat på samma halter.  

Tillgängliga data och allmän kunskap tyder alltså på att Stora Le har genomgått och 

genomgår en långsam oligotrofiering. Vid de halter sjön nu uppvisar (4-6 ug/l) sker en 

utarmning av växt- och djurliv och vissa arter riskerar att försvinna helt eller delvis. 

Fisken växer långsammare och naturligt förekommande eller tillförda tungmetaller och 

organiska giftämnen tenderar att ansamlas i näringskedjorna. Kvicksilver är här särskilt 

kritiskt eftersom ämne är vanligt i svensk berggrund och lätt bioackumuleras speciellt i 

vatten med liten mängd biomassa.  

Från Stora Le finns inte uppgifter om kvicksilver eller andra miljögifter i fisk i databasen. 

Från den nationella och regionala miljöövervakningen av miljögifter i biota kan dock 

hämtas information om andra sjöar i Bengtfors kommun och Dals Ed. Ur denna statistik 

kan utläsas att en medelstor gädda (1 kg) i dessa kommuner innehåller 1-2 mg kvicksilver 

per kg kött. Denna halt är flera gånger högre än vad man tidigare hade som gränsvärde 

för svartlistning av fisk.  

Jämförs kvicksilverhalten i fisk från Bengtfors och Dals Ed med fisk fångade i sjöarna 

med normalt näringstillstånd kan man ur databasen utläsa att halterna kvicksilver där är 
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betydligt lägre. En medelstor gädda fångad i Sörmland har t ex kvicksilverhalter mellan 

0,2-0,3 mg/kg fisk.  

Det är således långt i från självklart att Stora Le ekologiska status skadas av ökat 

näringstillstånd. Tvärtom så talar mycket för att både sjöns naturliga tillstånd och sjön 

som rekreation och fiskevatten skulle må bra av lite mer näring.   

Sjöns omgivningar saknar större myrområden och läckaget av näring till sjön är därför 

litet. Detta tillsammans med det låga näringstillståndet ger sjön ett mycket klart och 

genomskinligt vatten. Den orörda miljön och det fina vattnet innebär att vissa hushåll 

använder sjön som vattentäkt för dricksvatten. Boende i Nössemark vittnar också om att 

de dricker sjövatten när de är på fiske- eller paddeltur. Utsläpp av bakterier och virus från 

avlopp är därför en risk.  

Enligt de provtagningar som regelbundet görs vid Strands badplats i Strandviken, så har 

badvattnet vid alla provtagningstillfällen 2014-2018 (13 st) varit tjänligt9. 

I databasen VISS kan man läsa hur myndigheten bedömer sjöns ekologiska status och var 

vattendata kan inhämtas. Det framgår att Stora Le har klassats som måttlig ekologisk 

status. Detta på grund av försurning och reglering som utgör vandringshinder. Den 

kemiska statusen är också måttlig enligt myndigheten. Detta då halten tungmetaller 

framförallt kvicksilver är förhöjd utifrån uppsatt gränsvärde. Även halten polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrider gränsvärden. PBDE är en industrikemikalie som främst 

används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska 

produkter och byggnadsmaterial. PBDE är giftigt och mycket svårnedbrytbart. Ämnet är 

idag förbjudet inom EU, men sprids fortfarande till miljön via läckage från varor och 

avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. PBDE 

representerar den typ av organiska gifter som liksom tungmetaller anrikas i 

näringskedjorna, s.k. bioackumulation. 

3.2.3 Fosforbudget  

Eftersom frågan kring avloppens fosforutsläpp har varit central i hela diskussionen om 

hur bebyggelsen i Nössemark påverkar Stora Le har vi sammanställt en bild som visar 

vilka källor som bidrar med fosfor och hur stora dessa är.  

Den årliga tillförseln av fosfor uppgår till drygt 2500 kg, det mesta i form av läckage från 

sura och näringsfattiga skogsområden. Från Nössemark släpps det årligen ut cirka 15 kg 

fosfor. Genom sedimentering och fastläggning begravs sannolikt några 100 kg per år till 

Stora Les bottnar.  

 

 

                                                      

9
 https://badplatsen.havochvatten.se/badplatsen/karta/#/bath/SE0A21438000000767 
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Figur 10. Fosforbudget för Stora Le. Den årliga tillförseln av fosfor uppgår till drygt 

2500 kg. Av denna mängd utgör bidragen från Nössemark cirka 15 kg.  

3.2.4 Risker för påverkan från bebyggelsen i Nössemark 

Det är små mängder fosfor som släpps ut från bebyggelsen i Nössemark. Naturliga källor 

är många gånger större. Eftersom sjön redan är extremt näringsfattig och sjöns 

näringsnivå tycks vara avtagande, kan diskuteras om fosforbidragen från Nössemark 

verkligen är negativt för sjön.  

3.3 Nuvarande vattenförsörjning 

Antalet fastigheter inom det aktuella området uppgår till ca 190 st. Fastigheterna ligger 

relativt glest. Ca 75% av de bebyggda fastigheterna är fritidsfastigheter. Det är endast ca 

57 personer som är fast boende inom området. 

Övervägande delen av fastigheterna har enskild vattenförsörjning dvs. de har egen brunn 

inom fastigheten som förser fastigheten med dricksvatten. Några fastigheter har 

gemensam vattenförsörjning dvs. de delar på en vattentäkt. Det finns inga 

vattenskyddsområden för vattentäkt. 

I SGU:s brunnsarkiv finns endast ca 30 stycken brunnar upptagna. Det var först i mitten 

av 1970-talet som det blev lag på att alla nyborrade brunnar skulle rapporteras in till 

SGU. Äldre brunnar finns således oftast inte med i registret. Samtliga upptagna brunnar 

är borrade i berg. Av dessa brunnar används knappt 10 stycken för energiändamål 

(bergvärme). De övriga ca 20 brunnarna utgör vattentäkter. Det finns således ett stort 

antal brunnar som inte finns inrapporterade till brunnsarkivet. Av de äldre brunnarna 

torde det finnas ett större antal grävda brunnar. Grävda brunnar var vanligare förr innan 

borrtekniken hade utvecklats till vad den är idag. 
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Figur 11. Utdrag från SGU:s brunnsarkiv. Totalt finns 29 brunnar (gröna prickar) 

upptagna i arkivet. Av dessa nyttjas 8 för energiändamål. Resterande är 

dricksvattenbrunnar. © SGU 

Av det 20-talet bergborrade brunnarna som finns i SGU:s brunnsarkiv finns 

kapacitetsuppgifter på mellan 50 L/h till hela 15 000 L/h dvs. ca drygt 4 L/s. 

Medelkapaciteten bland dricksvattenbrunnarna ligger på 2 200 L/h eller ca 0,6 L/s vilket 

bedöms vara högt för att vara bergborrade brunnar. 

3.4 Nuvarande avloppsförsörjning 

Avloppsförsörjningen i Nössemark sker via enskilda anläggningar. De flesta anläggningar 

tar emot avlopp från ett eller två hushåll, men det finns också några lite större 

gemensamma avloppsanläggningar. Campingen, affären och några kringliggande 

bostadshus delar en äldre avloppsreningsanläggning bestående av slamavskiljning och 

förstärkt infiltration placerad i ett höjdläge ovanför campingområdet nedanför väg 2206 
10. Tre områden har detaljplanerats för grupper av hus med varsin gemensam 

avloppsanläggning på senare år11, men bara ett av områdena har byggts.  

Kommunens riktlinjer enligt den fördjupade översiktsplanen för Nössemark lyder: ”Vid 

nybyggnad som kräver avloppsanläggning skall system väljas i samråd med Dalslands 

miljönämnd. Inverkan på vattentäkter i närheten skall beaktas. I första hand skall 

gemensamma anläggningar och infiltration i mark eftersträvas.” 12 

Kommunen genomförde en avloppsinventering 1999, totalt 110 fastigheter inklusive 5 

föreningslokaler och 6 företagslokaler13. Av dessa var 44 st permanentbebodda och 66 st 

fritidshus. Av de inventerade fastigheterna hade 49% slamavskiljning och efterföljande 

infiltration eller markbädd, 4 % sluten tank och övriga ingen eller okänd avloppsrening. 

Efter kommunens inventering åtgärdades många avlopp, och de flesta har någon typ av 

                                                      

10
 Ridderstolpe, P. 2007. PM - Strategi för hantering av avlopp i Nössemark, Dals Eds kommun, 

Idéer och förslag. 
11

 https://www.dalsed.se/leva-bo/bygga-bo/detaljplaner/gallande-detaljplaner/ 
12

 Fördjupad översiktsplan för Nössemark. Dals-Eds kommun, 2010. 
13

 Översiktlig VA-utredning Nössemark, SWECO VIAK, 2003 
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avloppsrening idag, enligt uppgifter från boende och en entreprenör aktiv i området14. 

Markbädd eller infiltrationsbädd är de vanligaste avloppslösningarna i området, och av 

nya lösningar som byggs är markbädd med kompakt infiltration populärt15. Enligt 

miljökontorets register har det sedan 2003 beslutats om 32 nya tillstånd.  

Från den lista som erhållits av miljökontoret finns det 216 adresspunkter i områdena 

Nössemarks strand, Näs, Nolby och Jaren. För samma områden finns körlistor för slam 

för totalt 97 fastigheter som töms veckovis, varje eller vartannat år (Tabell 1). Majoriteten 

av de fastigheter (93 %) som töms har en slamvolym på upp till 3 m3. 

Tabell 1. Tömningsfrekvens för avlopp i Nössemark.  

Tömningsfrekvens Antal % 

Varje år eller oftare  63 65 

Vartannat år  34 35 

      

 Tot 97   

 

Av de 216 adresspunkterna fanns uppgifter i miljökontorets arkiv om avlopp för 115 st. 

Jämfördes samma adresspunkter med slamregistret tillkommer 40 st punkter där 

kommunen tömmer slam. För att avgränsa området geografiskt har samma indelning valts 

som i översikt för VA gjord av Sweco/Wevaco. Där drogs slutsatsen att det ligger 188 

bebyggda fastigheter inom området16. Övriga fastigheter på miljökontorets bruttolista 

antas vara fastigheter som är obebyggda. I tabellen nedan finns en sammanställning av 

vilka typer av avloppslösningar som finns i området, baserat på ovanstående källor.  

 

Tabell 2. Typ av avloppslösningar som finns i området idag samt antal 

fastigheter som har respektive avloppslösning. 

Nr Typ av lösning  Antal 

1 WC + BDT till slamavskiljare, efterföljande rening1 
56 

2 WC tank + BDT rening1  5 

3 Torrtoalett + enkel/okänd BDT-rening1 
21 

4 Endast uppgift om slamavskiljare1 
14 

5 Avlopp finns, okänd status1  19 

6 Slamtömning sker2   40 

7 Ingen uppgift3   33 

 Totalt 188 

BDT = Bad-, disk-, tvätt. 

1 uppgifter från miljökontoret 

2 fastigheter som slamtöms, men som miljökontoret saknar uppgifter om 

3 differens mellan uppskattat antal fastigheter (Wevaco) och fastigheter som finns uppgifter om hos miljökontoret eller 

renhållningen. 

                                                      

14
 Kai Svensson, gräventreprenör samt möte 180423 med boende i Nössemark 

15
 https://www.pipelife.se/media/se/ladda-

ner/Installationsanvisningar/Bilaga_Kompakt_Infiltration-Markbdd_Typritning-
6.pdf?m=1526020082& 
16

 Ritning W0101-01, Nössemark, VA-system, översikts förstudie Sweco 2017-03-22.  
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I beräkningarna har kategori 4, 5 och 6 ovan summerats, och antas ha slamavskiljning och 

ingen eller dålig efterföljande behandling. Kategorin ”ingen uppgift”, antas delvis kunna 

förklaras av att flera fastigheter har gemensamma avloppsanläggningar, och det för en 

grupp av fastigheter enbart finns ett avlopp noterat i kommunens register. Delvis kan det 

bero på att avlopp saknas eller är av mycket enkel karaktär. Dessa 33 fastigheter har 

därför i beräkningarna fördelats ut på ”WC + BDT med infiltration”, och ”torrtoalett + 

BDT”, med hälften på varje, se Tabell 6. 

3.4.1 Belastningsberäkningar 

För att få en bild av hur nuvarande avloppsanläggningar påverkar recipienten, dvs. 

Strandviken i Stora Le, har beräkningar gjorts utifrån status på avloppsanläggningar och 

schablonsiffror.  

Inkommande mängder till avloppsanläggningarna har beräknats utifrån de schablonsiffror 

för innehåll i avloppsvatten som anges i de allmänna råden för små avloppsanläggningar17 

och av SMED18. Eftersom de flesta människor tillbringar viss tid av dagen utanför 

hemmet, t.ex. då de arbetar, har hemmavaron antagits vara 65 % för permanentboende. 

Antalet boende i varje fastighet har antagits vara 2,4 personer. För fritidshus har en 

närvarograd om 49% för en person räknats fram utifrån SMEDs antagande om 180 

persondagar per år för fritidshus. Då vi inte har fullständiga uppgifter om vilka fastigheter 

som är fritidshus respektive permanenthus, har vi antagit att alla fastigheter med 

WC+BDT till slamavskiljare och efterföljande rening (56 st) är bebodda permanent, och 

att de med enklare avlopp är fritidshus. Detta överensstämmer med den information vi 

fått från boende och den entreprenör som anlagt många avlopp i området.  

Schablonsiffror för beräkning av inkommande belastning anges i Tabell 3. 

Tabell 3. Schablonsiffror som använts för beräkningar av inkommande 

fosforbelastning till enskilda avloppsanläggningar  

 Permanentboende Fritidsboende 

Specifik belastning WC+BDT (g/pers dygn) 1,7 1,7 

Specifik belastning BDT (g/pers dygn) 0,15 0,15 

Närvarograd (%) 65 49* 

Antal personer/hushåll 2,4 1 

Mängd till reningsanläggning 
(kg P/hushåll och år) 

0,97 0,31 

*räknat på 180 persondagar per år med 100 % hemmavaro 

För beräkning av avskiljning av fosfor i olika typer av avloppsanläggningar har 

schablonsiffror använts, se   

                                                      

17
 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten. HVMFS 2016:17. 
18

 Ek m fl. 2011. Teknikenkät – enskilda avlopp 2009. Svenska MiljöEmissionsData, SMED Rapport Nr 

44. 
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Tabell 4 nedan.  
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Tabell 4. Avskiljning av fosfor från enskilda avlopp med olika tekniklösningar. 

Avskiljning i procent av inkommande belastning19.  

Tekniklösning 
Reduktion av 

fosfor (%) 

Enbart slamavskiljning WC+BDT 15 

Infiltration WC+BDT 50 

Minireningsverk WC+BDT 80 

Sluten tank WC + infiltration BDT 95 

Torrtoalett och enkel/ingen BDT-rening 90 

Sluten tank för WC och BDT 100 

 

Retention 

Renat vatten från en enskild avloppsanläggning tillförs ofta omgivande mark passivt. I 

marken sker avskiljande processer som kvarhåller fosfor, så kallad retention. Retentionen 

är ofta betydande och reducerar risken för påverkan på ytvatten. I beräkningarna har vi 

räknat med en viss retention i marken på sträckan fram till recipienten Strandviken och 

Stora Le, olika stor beroende på avståndet. Antagen retention beskrivs i Tabell 5 och 

Figur 12, som är baserade på en rapport om markretention från enskilda avlopp20.   

Tabell 5. Antagen retention (kg P/år) vid olika avstånd till närmaste sjö eller 

vattendrag. Baserat på Ridderstolpe m fl 2016. 

 Retention (kg P/hushåll och år) 

Avstånd till recipient 
(m) 

Klippkust Jordbruksbygd Skogslandskap 

0-20 m 0 0,05 0,05 

20-100 m 0,05 0,2 0,3 

>100 m 0,08 0,25 0,4 

    

 

                                                      

19
 Ek m fl. 2011. Teknikenkät – enskilda avlopp 2009. SMED Rapport Nr 44. 

20
 Ridderstolpe m fl. 2016. Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små 

avlopp – smittskydd och fosfor. VA-guiden rapport 2016:2. 
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Figur 12. Kvarvarande mängd fosfor i avloppsvattnet efter utsläpp till mark från ett 

hushåll med markbaserad anläggning. Baserat på Ridderstolpe m fl. 201621. 

Landskapstypen har bedömts vara jordbruksbygd i Tabell 5 och Figur 12. Vi har utifrån 

kartunderlag (Figur 13) uppskattat antalet fastigheter till 2 st närmare än 20 m från 

strandkanten, 31 st på avståndet mellan 20 och 100 meter, och övriga mer än 100 m från 

strandkanten.  

 

Figur 13. Karta över fastigheterna närmast Stora Le, med zonen 0-20 m från 

strandkanten markerat i turkost, och zonen 20-100 m i gult. 

                                                      

21
 Ridderstolpe m fl. 2016. Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små 

avlopp – smittskydd och fosfor. VA-guiden rapport 2016:2. 
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Utifrån de uppgifter vi fått in om status på anläggningar så beräknas avloppen i 

Nössemarksområdet belasta Stora Le med ca 20 kg fosfor årligen, medräknat 

markretention på vägen mot sjön, och antaget att en stor del av avloppen enbart har 

slamavskiljning utan eller med dålig efterföljande rening. Som en jämförelse är detta är i 

samma storleksordning som medelläckaget från ca 30 ha åkermark i Sverige22. Nu 

avrinner inte allt mot Strandviken, utan avloppen i västra delen av området avrinner mot 

Nössjö och Nolbyälven, som senare mynnar i Stora Le. 

Tabell 6. Beräkning av fosforbelastning från avloppen i Nössemark till 

recipienten Strandviken/Stora Le 

Typ av 
renings-

anläggning                                                                                                                                                                                                                                                                    

Perma-
nent 

/Fritid 

Antal 
hushåll 

Belast-
ning 

(kg/år) 

Reduk-
tion 

anlägg-
ning 
(%) 

Ut 
anlägg-

ning 
(kg/år) 

Avstånd 
recipient 

(m) 

Reten-
tion 

(kg/år) 

Ut 
recipient 
(kg/år) 

Infiltration 
WC+BDT 

Permane
ntboend

e 

72 

(56+16) 

70 50 35 

   

Sluten tank 
WC + 

infiltration 
BDT 

Fritidsbo
ende 

5 2 95 0,1 

   

Torrtoalett 
och 

enkel/ingen 
BDT-rening 

Fritidsbo
ende 

38 

(21+17) 

12 90 1,2 

   

Endast 
slam-

avskiljare 

Fritidsbo
ende 

73 

(14+19 
+40) 

22 15 19 

   

         

Retention 

 

2 

   

0-20 m 0,1 -0,1 
  

31 

   

20-100 
m 

6 -6 

  

112 

   

>100 m 28 -28 
  

43* 

   

>100 m 1 -1,3 
         

Summa:  

 

188 105 

 

55 

 

36 20 

*Avlopp med sluten tank eller torrtoalett (43 st) ger väldigt låga utsläpp av fosfor och retentionen kan således inte bli så 

hög i antal kg fosfor.  Jmf Tabell 5. 

  

                                                      

22
 Johnsson et al. 2016. Läckage av näringsämnen från svensk åkermark. SMED Rapport Nr 189. 
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4 Framtida dricksvattenförsörjning  

4.1 Vattenbehov 

Vattenbehovet varierar stort under året. Under större delen av året är förbrukningen låg 

medan sommartid torde vattenförbrukningen och behovet öka markant. 

Tabell 7. Uppskattad vattenförbrukning höst, vinter och vår 

Antal personer 100 pe (57 pe är permanent boende) 

Vattenförbrukning 150 L/pe·dygn 

Bedömt behov 15 m3/dygn (eller i genomsnitt ca 0,2 L/s) 

 

Tabell 8. Uppskattad vattenförbrukning sommar 

Antal fastigheter 188 st 

Antal pe/fastighet 3 pe/fast 

Vattenförbrukning 150 L/pe·dygn 

Bedömt behov 85 m3/dygn (eller i genomsnitt ca 1 L/s) 

 

Vattenförbrukningen torde vara 5-6 gånger högre sommartid än vintertid 

4.2 Geologiska förhållanden för grundvattenproduktion 

En stor del av området består av isälvsmaterial i ytan där grundvattenbildningen generellt 

sett är hög. 

Avrinningen inom Nössemarksområdet anges av SMHI i de västra delarna till mellan 300 

och 400 mm per år och i de östra till mellan 200 och 300 mm per år. Det ger en specifik 

avrinning på mellan 6,3 och 12,6 L/s•km2. Det förekommer också uppgifter om att den 

specifika avrinningen uppgår till ca 14 L/s•km2 23. 

Avrinningsområdet kring Nössemark uppgår till ca 5,7 km2 enligt SWECO:s rapport. 

Avrinningen sker antingen genom ytavrinning eller så infiltrerar vattnet ner till 

grundvattnet och avrinner genom grundvattenutströmning till Stora Le eller i väster till 

sjön Nössjö. 

                                                      

23
 SWECO. 2013-05-07. Nössemark, möjligheter för uttag av grundvatten. 
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Figur 14. . Årlig avrinning i mm enligt SMHI. ©SMHI 

Grundvattenbildningen varierar stort mellan lösa jordlager och kalt berg i dagen. De 

jordlager som medger den största infiltrationen och därigenom grundvattenbildning är 

isälvsmaterial. Grundvattenbildningen är lägre i svallsand, morän. I lera är den i stort sett 

obefintlig. 

I de jordar där infiltration kan ske kan grundvattenbildningen uppgå till mellan 100 och 

300 mm/år. För isälvmaterialet torde grundvattenbildningen uppgå mellan 200 och 300 

mm.  

Grundvattenbildningen i isälvsmaterialet kan således uppgå till ca 9 L/s•km2. I tätare 

jordlager (lera borträknat) kan grundvattenbildningen uppgå till ca 3 L/s•km2. I berg torde 

den allra högst uppgå enstaka L/s•km2. 

I lösa jordlager finns många gånger grundvatten magasinerat som kan förse det 

underliggande bergets spricksystem med vatten. 

4.3 Vattentillgång 

Vattentillgången bedöms att var mycket god inom Nössemarksområdet. Stora ytor täcks 

av isälvmaterial där större mängder nederbördsvatten kan infiltrera. Omkringliggande 

finare material torde också generera stora mängder grundvatten. Enligt SWECO:s 

rapport, daterad 2013-05-07, uppgår avrinningsområdet till 5,7 km2. Även om bara 

grundvattenbildningen skulle uppgå till enstaka L/s•km2 skulle grundvattenbildningen 

mångfalt överstiga erforderligt vattenbehov. 

Vid besök så berättade representanter för de boende i Nössemark att det inte fanns någon 

vattenbrist inom området. Vattentillgången var god enligt representanterna. Detta 
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stämmer helt överens med de geologiska kartorna och med de uppgifter som framgår av 

SGU:s brunnsarkiv. 

4.4 Vattenkvalitet 

4.4.1 Äldre analysresultat 

Genom representanter för Nössemark har vi tagit del av 8 vattenanalyser från en handfull 

olika provtagningspunkter. Vissa analyser är tagna i samma punkt eller brunn men 

proverna har tagits olika år. Vattenanalyserna har olika omfattning och det framgår inte 

om vattenproverna har tagits i bergborrade brunnar eller i grävda brunnar. Det finns 

endast en analys som avser radon. Den visar lågt värde. Det saknas analyser på uran eller 

andra parametrar som oftast inte ingår i normal analysomfattning men generellt sett pekar 

de erhållna analysresultat på hög vattenkvalitet. Totalt har fem av de åtta proverna 

analyserats bakteriologiskt. Tre av dessa fem prover har bakteriologisk anmärkning. Det 

har rört sig om koliforma bakterier (kan indikera fekal men även annan förorening) och i 

ett fall även att antalet odlingsbara mikroorganismer varit något högt (indikerar 

förorening från jord eller vatten).  Det kan inte uteslutas att de bakteriologiska 

störningarna eventuellt kan härröra från avloppspåverkan även om dessa 

mikroorganismer kan förekomma normalt. Inte i något av proverna har dock E-coli 

kunnat konstaterats (indikerar fekal förorening). 

4.4.2 Kompletterande vattenprovtagning med analys 

För att ytterligare undersöka vattenkvaliteten i Nössemarks-området föreslogs ett större 

antal vattenprover spridda över olika delområden på basis hur området är bebyggt och de 

geologiska förhållandena. Genom kommunens försorg har ytterligare 6 vattenprover 

uttagits för analys. Analysomfattningen var avsevärt mer omfattande än de äldre 

analyserna. Förutom en ”vanlig” omfattning, som är bruklig vid vattenprovtagning av 

vatten från enskilda vattentäkter, har dessa vattenprover genomgått en utökad analys bl a 

avseende metaller. Flera av proverna har dessutom analyserats med avseende på 

pesticider, PAH:er, THM, tri- och tetrakloreten m fl. Samtliga prover har analyserats 

mikrobiologiskt. I de utökade analyserna finns det inga värden som pekar på någon 

förorening från mark eller avlopp eller att vattnen har någon annan defekt. De 

mikrobiologiska resultaten visar att vattnen är tjänliga.  

I tre av proverna finns det några parametrar som har gett bedömningen otjänligt eller 

tjänlig med anmärkning, se nedanstående sammanställning av de senast tagna proverna 

tillsammans.   
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Tabell 9. Sammanställning nya dricksvattenprover (2018-19) 

Fastighet Mikrobiologisk 

bedömning 

Fysikalisk/kemisk 

bedömning 

Anledning 

Prov nr 1 Tjänligt Tjänligt m anm Fluorid, turbiditet 
och järn 

Prov nr 2 Tjänligt Tjänligt  

Prov nr 3 Tjänligt Tjänligt  

Prov nr 4 Tjänligt Tjänligt m anm Koppar 

Prov nr 5 Tjänligt Tjänligt  

Prov nr 6:1 Tjänligt Otjänligt resp Tjänligt 
m anm 

Bly (Otj), koppar (Tj 
m anm) 

Prov nr 6:2 Tjänligt Otjänligt  Nickel (Otj), koppar 
(Tj m anm) 

Prov nr 6:3 Tjänligt Tjänligt  

Proverna 6:1, 6:2 och 6:3 kommer från samma fastighet.  

Kommentarer: 

Prov nr 1 Vattnets innehåll av fluorid uppgår till 1,5 mg/L. Fluoridhalter mellan 0,8 och 4,0 
mg/L anses ha förebyggande effekt. Ligger halten mellan 1,3 och 1,5 bör den inte 
ges till barn under ½ år då risk för missfärgning av tandemalj föreligger. Halten på 
1,5 mg/L ger bedömningen ”Tjänligt med anmärkning”. 

Turbiditeten (3,5 FNU) och järn (1,4 mg/L) är värden som ger bedömningen 
”Tjänligt med anmärkning”. För enskilda vatten (som i detta fall) bör turbiditeten 
(grumlighet) inte överstiga 3,0. Turbiditet är vanligt förekommande i enskilda 
vattentäkter men kan innebära större risk för vattenburen smitta och 
mikrobiologisk tillväxt. Hög turbiditet är oftast förknippat med bristfällig 
brunnskonstruktion. 

Järn är vanligt förekommande i grundvatten.  

Prov nr 4 Vattnets innehåll av koppar uppgår till 0,22 mg/L. Förhöjda kopparhalter 
förekommer generellt som ett resultat av korrosion på kopparledningar i 
fastigheters interna ledningar som oftast är i koppar. Halten bör inte överstiga 
0,20 mg/L efter ordentlig spolning. Halter över 2,0 mg/L anses kan ha 
hälsovådliga effekter på barn. Halten på 0,22 mg/L ger bedömningen ”Tjänligt 
med anmärkning”. 

Prov nr 6 Vattnet har en halt av bly på 0,018 mg/L. Halter över 0,01 mg/L bör inte 
användas till dryck och livsmedelshantering. Orsaken till förekomst av bly i vatten 
är oftast korrosion av äldre blyhaltigt installationsmaterial i fastigheter, men 
anledningen kan också vara föroreningar i mark från olika typer av verksamheter. 
Enligt uppgift ska det dock inte ha funnits någon verksamhet i närheten som 
eventuellt kan ha förorenat marken. Är detta riktigt torde orsaken vara äldre 
installationsmaterial 

På grund av den analyserade halten bly har två nya prover tagits för analys. De 
nya resultaten visar på blyhalt på 0,0059 mg/L i brunnen och 0,0012 mg/L inne i 
fastigheten. Med dessa halter är vattnen tjänliga beträffande bly 

I ett av de två nya proverna analyserades en nickel-halt på 0,059 mg/L. 
Gränsvärdet för tjänligt med anmärkning ligger på 0,02 mg/L. I de två övriga 
proverna låg halterna under gränsvärdet. 

Halten koppar i vattnet i det först tagna vattenprovet uppgick till 0,43 mg/L. Enligt 
ovan bör halten inte överstiga 0,2 mg/L och halter över 2,0 mg/L anses som 
hälsovådliga. I de två nya proverna uppgick halterna till 0,024 respektive 0,040 
mg/L dvs. klart under gränsvärdet 0,2 mg/L. 

Eftersom proverna är tagna i olika punkter i fastigheten är det troligt att de 
analyserade metallerna, som överstiger gränsvärden, troligtvis härrör från de 
tekniska installationerna. Skulle de finnas i grundvattnet borde de inte variera som 
det är gjort i dessa tre vattenprover. För övriga parametrar är de tre 
vattenproverna lika. 
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Provtagning av vatten från enskilda vattentäkter, som i detta fall, uppvisar många gånger 

mindre störningar som t ex högt innehåll av organiskt material, hög färg och turbiditet 

som många gånger orsakas av dålig brunnskonstruktion. Ibland kan t ex höga halter av 

järn och mangan förekomma vilket inte är ovanligt inslag i grundvatten. Förhöjda 

kopparhalter och även bly mm kan orsakas av ledningsmaterial och andra 

installationsmaterial. I enskilda vattentäkter är det inte heller ovanligt att det förekommer 

mikrobiella störningar. De nämnda olägenheterna är oftast förknippade med enskilda 

fastigheter och inte med den generella grundvattenkvaliteten. Förutsättningarna för 

enskild vattenförsörjning är goda i Nössemarksområdet men behovet av att kontrollera 

och sköta sin vattenförsörjningsanläggning så att inga störningar uppstår kvarstår 

givetvis. 

Både de äldre insamlade analysresultaten och analysresultaten från de senast uttagna 

vattenproverna pekar generellt sett på bra vattenkvalitet i Nössemarksområdet. Det finns 

inget som indikerar att vattnet har någon allmän defekt som skulle göra enskild 

vattenförsörjning problematisk. 

I nedanstående tabell redovisas medelvärdet från några parametrar. Antalet analysresultat 

som ingår i medelvärdet från de ”äldre” proverna varierar något då alla parametrar inte 

har analyserats i alla prover. I de nya proverna ingår samtliga sex vattenanalyser för alla 

parametrar. 

Tabell 10. Medelvärde av utvalda parametrar i dricksvatten från Nössemark - 

äldre prover och nytagna prover.  

Parameter ”Äldre prover” Nya prover 

COD 1,3 mg/L 1,1 mg/L 

pH 6,9 7,6 

Hårdhet 7,8 ° 4,5 ° 

Natrium 8,8 mg/L 22,3 mg/L 

Kalium 2,8 mg/L 3,95 mg/L 

Kalcium 52 mg/L 27 mg/L 

Järn 0,5 mg/L 0,28 mg/L 

Magnesium 5,0 mg/L 4,3 mg/L 

Mangan 0,11 mg/L 0,06 mg/L 

Fluorid 0,31 mg/L 1,0 mg/L 

Klorid 12 mg/L 21 mg/L 

 

Vattnet är generellt sett mjukt till medelhårt, relativt saltfattigt med en fluoridhalt som har 

viss kariesförebyggande effekt (över 0,8 men under 1,3 mg/L). De nya proverna visar på 

ett lågt innehåll av organiskt material och låga järn- och manganhalter. 

4.5 Sammanfattande kommentar 

Allt pekar på att vattentillgången är god inom Nössemarksområdet. Det kan givetvis 

finnas enstaka fastigheter som har brunn med knapp vattentillgång men generellt sett 

torde de flesta ha erforderligt med vatten. 

Fastigheterna och därigenom vattentäkterna ligger glest vilket är gynnsamt uttagsmässigt 

och de påverkar inte varandra nämnvärt. 

De ”äldre” vattenanalyser som vi har tagit del av indikerar vatten av hög kvalitet. I 

områden med isälvsmaterial finns goda förutsättningar för avloppsinfiltration. Det är 
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dock av hög vikt att dessa anläggningar är av god funktion, lokaliserade på lämplig plats 

och har erforderliga skyddsavstånd till vattentäkter för att minimera risker för 

avloppspåverkan. Det är inte helt osannolikt att det finns brunnar som kan ha påverkats 

av avloppsläggningar som inte har fullgod funktion.  

De nya vattenproverna som har tagits stärker bedömningen att grundvattnet i 

Nössemarksområdet är av hög kvalitet. Störningar i vattenkvaliteten i enstaka enskilda 

vattentäkter kommer troligtvis alltid att förekomma men det finns generellt sett goda 

förutsättningar för att lösa vattenförsörjningen lokalt. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att utifrån insamlat material finns det ingen anledning 

att förse området med kommunal eller gemensam vattenförsörjningsanläggning. De 

naturliga förutsättningarna är gynnsamma för enskild vattenförsörjning. Området är glest 

bebyggt. En gemensam vattenförsörjningsanläggning skulle innebära långa och 

kostsamma ledningsdragningar. Anläggningen måste dessutom dimensioneras för 

sommarvattenbehovet vilket torde vara uppemot 5-6 gånger mer än vattenbehovet under 

större delar av året. 

5 Framtida avloppsförsörjning 

5.1 Individuell avloppsförsörjning – enskilda avlopp 

Utifrån fältbesök i Nössemark och kartmaterial bedömer vi att det går att lösa 

avloppshanteringen på enskild fastighetsmark på de flesta tomter i området även i 

framtiden. Det finns flera olika lösningar som är möjliga, men i första hand 

rekommenderas den teknik som förordas i den fördjupade översiktsplanen för 

Nössemark, dvs. gemensamma anläggningar och infiltration i mark. Gemensamma 

anläggningar bör särskilt eftersträvas i den del av Nössemark där husen ligger lite tätare 

och i samband med nybyggnation t.ex. i s.k. LIS-områden. •  

Vid prövning av nya avlopp bör fastighetsägaren informeras om vilka funktioner en 

anläggning skall uppfylla samt ge tips på var information kan hämtas för att lokalisera 

och utforma ändamålsenliga anläggningar. I PM - Strategi för hantering av avlopp i 

Nössemark, Dals Eds kommun, Idéer och förslag. (Ridderstolpe 2007) ges bra tips på hur 

detta kan göras. 

Det är viktigt att följa rekommenderade skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och 

dricksvattenbrunnar och mellan infiltrationsyta och högsta grundvattenyta, för att undvika 

förorening av dricksvattnet24. Om grundvattnet ligger högt bör man välja en upphöjd 

infiltration.  

Det finns även andra lösningar än infiltration, t ex olika typer av minireningsverk, eller 

kretsloppslösningar med lågspolande toalett till tank där man minimerar risken för 

påverkan på dricksvatten och miljön. Om dessa kan man t.ex. läsa på avloppsguiden.se25. 

                                                      

24
 https://avloppsguiden.se/informationssidor/var-ska-avloppet-ligga/ 

25
 https://avloppsguiden.se/informationssidor/avloppsteknik/ 
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5.1.1 Organisation  

Vanligtvis ägs och drivs individuella avloppsanläggningar av respektive husägare, dvs. 

enskilt avlopp.  

Mer ovanligt, men ändå förekommande, är att en individuell lösning på tomten ägs och 

drivs av kommunen. Det finns ett område i Trosa kommun där avloppet byggs ut just nu i 

kommunal regi (2018-2019), och där kommunen har valt en lösning med slutna tankar 

och BDT-lösningar på respektive tomt. 

5.2 Gruppvis avloppsförsörjning – enskilda avlopp 

Tekniken för gruppvis avloppsförsörjning är vanligen densamma som beskrivits i avsnitt 

5.1 ovan.  

5.2.1 Organisation  

Om avloppsförsörjningen anordnas gruppvis för en mindre grupp, t.ex. 3-5 hus, som 

eventuellt skulle kunna vara aktuellt i Nössemark bildas förslagsvis en så kallad 

gemensamhetsanläggning (GA) genom lantmäteriförrättning. För en GA för i 

storleksordningen ca 3-5 hus finns inget behov av att bilda en samfällighetsförening med 

styrelse, årsmöten mm, utan avloppsanläggningen drivs vanligen genom s.k. 

delägarförvaltning, där alla delägare gemensamt beslutar om drift och skötsel av 

anläggningen. 

Kommunen kan stötta fastighetsägare i bildandet av gemensamhetsanläggningar genom 

olika åtgärder26: 

• Stödja framtagande av informationsblad och delta i informationsmöten med 

fastighetsägare.  

• Tillhandahålla digitalt kartmaterial  

• Etablera kommunala va-rådgivare som dels kan lotsa frågor till rätt 

kontaktperson och dels samordna olika aktörer som miljökontor, va-

förvaltning, lantmäteri, konsulter och entreprenörer.  

• Initiera och ge stöd i samband med ansökningar om lantmäteriförrättning.  

• Utveckla samfällda lösningar i samband med exploatering och 

detaljplanering.  

• Ta fram information om investerings- och driftkostnader för gemensamma 

respektive småskaliga enskilda va-anläggningar. 

5.3 Gemensam avloppsanläggning 

Gemensam avloppsanläggning för hela området har utretts av Sweco och Wevaco. Nedan 

beskrivs vad utredningarna kommit fram till och möjligheterna till att ordna en gemensam 

avloppslösning i området. Den gemensamma anläggning som utretts och rekommenderats 

är ett konventionellt avloppsreningsverk. I kostnadsberäkningar från 2003 uppskattades 

                                                      

26
 Albinsson, M. och Johansson, M. 2017. Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för 

vatten och avlopp. VA-guiden Rapport 2017:1 
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ett nytt avloppsreningsverk tillsammans med ledningsdragning till ca 16 miljoner kronor. 

Generellt brukar kostnaderna kunna bli lägre om det byggs i enskild regi, bl.a. eftersom 

mycket ideellt arbete då ingår, jämfört med om de byggs i kommunal regi27. 

5.3.1 Dimensionering 

En gemensam avloppsanläggning för området ska dimensioneras för uppskattad 

maxbelastning från området. Enligt ett PM som Wevaco uppförde 2016 är det angett att 

nätet ska dimensioneras efter 215 fastigheter28. I en bilaga gjord av Sweco 2017 beräknas 

dock ansluta fastigheter till ca 188.    

5.3.2 Ledningsdragning 

Enligt den senaste utredningen rörande VA systemet i Nössemark föreslogs en etappvis 

indelning av området. I en första etapp skulle ledningar byggas tillsammans med ett 

avloppsreningsverk i Nössemarks mer centrala delar. Ledningsnätet föreslogs byggas i 

form av ett lågtryckssystem, LTA, med en mindre pumpstation lokaliserad vid varje 

fastighet. Totalt räknat enligt förslaget skulle huvudledningsnätet bli ca 17 km och 

servisledningar uppgå till ca 4 km. Detta innebär i snitt drygt 90 m huvudledning och 21 

m servisledning per fastighet. 

5.3.3 Lokalisering 

I Swecos utredning från 2003 utreddes två lokaliseringar på avloppsreningsverk. En på 

Strandvikens södra strand och en mer centralt i Nössemark, ca 400 m från stranden. Båda 

förslagen innefattade en utsläppsledning som sträcker sig utanför Strandviken så långt 

som till Ängön. I en senare utredning har Sweco även utrett möjligheten pumpa renat 

avloppsvatten till den alternativa recipienten Nolbyälven som rinner strax väster om 

Nössemark29 för att sedan mynna i Rörviken, Stora Le. 

Den mest aktuella utredningen som gjordes av Wevaco utreder dock ett 

avloppsreningsverk beläget väster om Näsvägen centralt i Nössemark. Förslaget ligger 

söder om kyrkan och ca 100 m från Strandviken som också är utsläppspunkt.   

5.3.4 Organisation 

Det är möjligt att bygga en större gemensam anläggning som drivs av en 

samfällighetsförening där medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter, om 

intresse skulle finnas hos de boende i Nössemark. För att få till stånd en GA med ett 

större antal fastigheter behövs dock stöd i processen från kommunen, som beskrivits i 

avsnitt 5.2.1 

En gemensam avloppsanläggning i den storleksordning som beskrivits ovan där samtliga 

fastigheter ingår, bör dock i första hand byggas och drivas av kommunen, och ingå i det 

kommunala verksamhetsområdet.  

                                                      

27
 Näslund O. 2016. VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de? 

 Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.  
28

 VA i nössemark, Wevaco, PM 2016-12-05 
29

 Nössemark VA, Förslag på ny recipient, SWECO 2005 
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5.4 Bortledning från området  

Nössemark är beläget drygt 2,5 mil norr om Ed. En överföringsledning till Eds 

reningsverk är inte aktuell pga av det långa avståndet, och har inte diskuterats.  

6 Ansvarsfrågan enligt 6§ LAV 

VA-frågan har diskuterats i många år i Nössemark. För tio-femton år sedan övervägde 

man att bygga en kommunal lösning för vatten och avlopp i området. Drivkraften var då 

framförallt att möjliggöra exploatering, då avloppsfrågan sågs som ett hinder för framtida 

utveckling. Förslag togs fram, men utbyggnadsplanerna blåstes av några år senare pga 

motstånd från boende och höga kostnader. 

2013 skickade Dalslands Miljökontor (DMK) en skrivelse till kommunen och 

länsstyrelsen om VA-situationen i Nössemark. DMK visade i sin skrivelse att Nössemark 

var ett så kallat §6-område enligt LAV, lag om allmänna vattentjänster 2006:412.30 

Skälet var framförallt att det var samlad bebyggelse. Miljökontorets skrev följande i sin 

bedömning31: ”Miljökontoret anser att det finns samlad större bebyggelse i Nössemark 

och att det är kommunens ansvar att förse invånarna i Nössemark med dricksvatten av 

god kvalitet och att motta avloppsvatten och att rena detta enligt dagens krav.” 

En inventering av enskilda avlopp genomfördes 1999 av miljökontoret i Dals Ed. 

Därefter har en viss tillsyn har bedrivits i området av dåvarande DMK, bl.a. 2008, men 

DMEK har inte uppgifter om alla avlopp i sina register. Det finns därför troligen ett visst 

behov av miljötillsyn och en del avlopp som behöver förbättras.  

6.1 Bedömning enligt 6§ LAV 

Syftet med denna rapport är att kommunen ska få ett underlag till beslut om det finns ett 

sådant behov av att ordna allmänt VA i Nössemark att det samtidigt föreligger en 

utbyggnadsskyldighet enligt 6 § LAV. I arbetet har vi utgått från flödesschemat i Figur 15 

(som beskrivs närmare i avsnitt 1.2). Fokus har legat på att ta fram underlag och att utreda 

behovet av skydd i steg1 och 2 nedan, för att kunna svara på frågan om det föreligger en 

risk för påverkan på människors hälsa eller miljön.  

  

                                                      

30
 Wevaco. PM 2016-12-05. VA i Nössemark – En summering. 

31
 Tjänsteskrivelse xxx 
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Figur 15. Flödesschema för bedömningen av behovet av en allmän VA-lösning enligt  

LAV §6. (Flödesschemat är framtaget i samarbete med Ecoloop AB). 

I följande avsnitt beskrivs hur lagstiftningen ser ut, samt görs bedömningar hur nuvarande 

avlopp i Nössemark påverkar hälsa och miljö.  

6.2 Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
enligt 6§ LAV 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) trädde i kraft 2007, och bygger i stora delar på 

den tidigare VA-lagen från 1970. Nytt i LAV var bl a att miljö kom in som ett skäl att 

ordna allmänt avlopp, tidigare hade det främst varit av hälsoskäl (begreppet sanitär 

olägenhet användes).  

Vattentjänstlagens regler, särskilt 6§ nedan, syftar till att säkerställa att vattenförsörjning 

och avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt LAV är det kommunen som i sådana fall är skyldig 

att ordna allmänna vattentjänster och det ska ske i ett långsiktigt perspektiv.   

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

6 § 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. 

 

De senaste åren har det varit en del diskussioner runt om i landet kring denna skyldighet 

för kommunen att ordna avlopp. Några kommuner ha valt att inte tillåta exploateringar på 

landsbygden för att det blir för dyrt att ordna vatten och avlopp, trots att fastighetsägarna 

vill ha kommunalt VA. I andra fall har kommunerna byggt ut vatten och avlopp och 

fastighetsägare har då protesterat mot de höga kostnaderna som en kommunal anslutning 

medför. För att tillämpa 6 § LAV på ett korrekt sätt, är det dock varken de boendes eller 
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kommunens preferenser som ska styra. Avgörande för frågan är istället den faktiska 

situationen på plats, dvs. förutsättningarna att anlägga enskilda avlopp utan att 

närliggande recipienter, grundvatten eller brunnar påverkas.  

Om 6 § LAV är tillämpbar, är det dock inte självklart att det måste byggas en ledning in 

till det kommunala reningsverket. Det är upp till kommunen eller VA-bolaget att i ett 

område som ska få kommunalt vatten och/eller avlopp välja den teknik som passar bäst i 

den konkreta situationen. LAV är teknikneutral, och säger ingenting om hur vatten och 

avlopp ska ordnas. Lagen säger endast att det ska vara en ändamålsenlig lösning i 

förhållande till det som lagen ska skydda, nämligen miljön, människors hälsa samt 

hushållningen med naturresurser. 

I maj 2018 presenterades en statlig utredning med uppdrag att se över kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6§ LAV och frågor om små avlopp32. Ett av 

utredningens förslag är att ett nytt stycke införs i 6§ LAV som ska göra att kommunerna 

lägger ett större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunen ska då utreda 

om det finns en möjlighet att på ett annat sätt än med en allmän VA-anläggning uppnå ett 

motsvarande skydd för människors hälsa och miljön. Utredningen har nu skickats ut på 

remiss till ett antal aktörer i avloppssverige, och någon eventuell ändring i lagstiftningen 

kommer inte att ske inom de närmaste åren. Det ska betonas att detta ännu så länge är ett 

förslag. 

6.3 Påverkan på människors hälsa 

Människors hälsa var länge det avgörande skälet för kommunens ansvar för 

vattentjänsterna. I avgöranden kring förra va-lagen har man framfört att ”när fastighetens 

avlopp inte kan lösas godtagbart ur sanitär synpunkt genom markinfiltration eller när en 

förenings vatten blivit otjänligt ska kommunen åläggas ansvar för att svara för utbyggnad 

av avloppsledningar och vattenförsörjning”.33  

Att befintliga dåliga avlopp orsakat problem med dricksvattnet kan vara skäl nog för att 

kräva en samlad lösning, men det är inte helt självklart34. Om de befintliga 

avloppsanläggningarna inte uppfyller lagens krav, måste man först utreda om de kan 

åtgärdas med tillsyn enligt miljöbalken. Den viktiga frågan är således inte vilken standard 

befintliga avloppsanläggningar har, utan vilka de geohydrologiska m.fl. förutsättningarna 

är för att anlägga nya små avlopp. 

Det finns rekommenderade skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och 

dricksvattenbrunnar och mellan infiltrationsyta och högsta grundvattenyta, för att undvika 

att förorening av dricksvattnet35. Det finns även andra lösningar än infiltration, t ex 

kretsloppslösningar med lågspolande toalett till tank, där man minimerar risken för 

påverkan på dricksvatten och miljön. Behov av en samlad lösning ur 
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hälsoskyddsperspektiv föreligger då enskilda lösningar inte är tekniskt/ekonomiskt 

möjliga att åstadkomma ur ett långsiktigt hållbart perspektiv36. 

I Nössemark har inga särskilda uppgifter framkommit som tyder på att det är dålig 

kvalitet på dricksvattnet, varken i kontakterna med representanter för de boende eller 

utifrån de analysresultat vi fått ta del av. Även tillgången på dricksvatten är god.  

Det har heller inte kommit fram några uppgifter om att badvattnet påverkas av avlopp. 

Några boende i Nössemark tar sitt dricksvatten från sjön, och det händer att folk dricker 

sjövattnet under kanot- eller fisketurer på sjön. 

Sammanfattningsvis finns inget som tyder på att det av hälsoskäl finns ett behov av en 

allmän lösning för vatten och avlopp i Nössemark.  

6.4 Påverkan på miljön 

För att det så kallade miljörekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs enligt 

förarbetsuttalanden till LAV att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen 

förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön37. I 

åtminstone ett fall har rekvisitet till skydd för miljön fått avgörande betydelse. Det var ett 

fall i Eslöv då ett bestånd av tjockskalig målarmussla fanns nedströms ett mindre område 

med enskilda avlopp. I det fallet fanns det anledning att inlemma 7 fastigheter i ett 

befintligt verksamhetsområde. 

För att kunna ställa krav på kommunen att enbart utifrån miljöhänsyn ordna 

verksamhetsområde för avlopp för en befintlig bebyggelse, bör en konstaterad olägenhet 

för miljön föreligga. En jämförelse bör också göras mellan vilket resultat som kan 

erhållas genom krav på enskilda avloppsanläggningar och det resultat som kan nås genom 

en allmän va-anläggning. 38 

Utsläppen från avloppen i Nössemark har uppskattats till ca 20 kg fosfor årligen, antaget 

att en stor del av avloppen saknar efterföljande rening efter slamavskiljare. Skulle 

avloppen åtgärdas och uppfylla dagens krav, så skulle denna siffra vara lägre. Merparten 

av dessa avlopp ligger inom Strandvikens avrinningsområde, men några avrinner mot 

Nössjö och Nolbyälven, som senare mynnar i Stora Le. 

Som beskrivits i avsnitt 3.2 så är Stora Le extremt näringsfattig och sjöns näringsnivå 

tycks vara avtagande. De i sammanhanget små fosforbidragen från Nössemark skulle 

t.o.m. kunna vara positiva för sjön. Såvitt utredarna kan bedöma tycks det därför inte 

finnas något behov av en allmän lösning för vatten och avlopp i Nössemark av miljöskäl. 

6.5 Samlad bebyggelse 

Dalslands Miljökontor hänvisade i sin skrivelse 2013 till LAV och menade att det fanns 

behov av en allmän va-lösning eftersom det är samlad bebyggelse. 

En förutsättning för att skyldighet enligt 6 § LAV ska föreligga, är att vattenförsörjning 

eller avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang. Med större sammanhang avses att 
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kraven på ingripande från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt inte får vara begränsade till 

ett fåtal fastigheter utan är av den art att de påkallar mera omfattande åtgärder39. Det 

antal man pratar om är 20-30 fastigheter, men det finns exempel på områden med färre 

fastigheter än så. I vissa fall har närheten till kommunalt verksamhetsområde varit 

avgörande för bedömningen snarare än antalet fastigheter.40  

Nössemark är ett område med mer än 20-30 fastigheter, till största delen fritidsboende. 

Området är relativt glest bebyggt, med stora tomter och långt mellan husen, förutom i den 

mest centrala delen. Den bofasta befolkningen minskar, och idag finns varken skola, 

förskola eller äldreboende i området41. Som diskuterats ovan, kan vi inte se att det finns 

några miljö- eller hälsoskäl till en allmän lösning för vatten eller avlopp. 

7 Slutsatser och rekommendationer 

Utredningen har kommit fram till följande slutsatser:  

• Allt pekar på att vattentillgången är god inom Nössemarksområdet. De ”äldre” 

vattenanalyser som vi har tagit del av indikerar vatten av hög kvalitet och de nya 

vattenproverna som har tagits stärker bedömningen att grundvattnet i 

Nössemarksområdet är av hög kvalitet.  

• Koliforma bakterier har förekommit i några vattenprover, vilket ofta är ett tecken 

på att brunnen är otät och att ytinläckage förekommer, t ex vid kraftig nederbörd 

och snösmältning. Det kan finnas skäl att se över vattenbrunnarnas skick och 

kvalitet. E-coli, som är mer kopplat till avlopp, har inte påträffats. 

• Samtliga brunnar som undersökts (6 st) i den nya undersökningen visar på vatten 

utan anmärkning avseende mikrobiell påverkan. De anmärkningar som givits (t 

ex förhöjda bly och kopparhalter) bedöms i första hand vara kopplade till 

brunnskonstruktion och installationer och inte vattenkvalitet i grundvattnet.  

• Det finns inte något som tyder på att dagens system med enskilda avlopp skulle 

påverka Strandviken och stora Le med utsläpp av smittämnen. 

• Stora Le extremt näringsfattig och sjöns näringsnivå tycks vara avtagande vilket 

utarmar biota och ger risk för bioackumulation av t ex läkemedel och kvicksilver. 

De i sammanhanget små fosforbidragen från Nössemark bedöms därför snarare 

vara positiva för sjön än negativa.  

• Enskilda avlopp med markbaserad rening ger hög reduktion av smittoämnen och 

läkemedel vilket är det viktigaste skyddet för Stora Le. Rätt placerade och 

utformade ger sådan teknik gott skydd för enskilda vattentäkter.  

• Det bedöms således inte finnas några hälso- eller miljöskäl som talar för behovet 

av en allmän lösning för vatten och avlopp i Nössemark. 
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Följande rekommendationer ges till kommunen och Dalslands miljö- och energikontor:  

• Uppdatera miljökontorets register över avloppsanläggningar utifrån dagens 

situation, t ex genom att de boende fyller i en enkät om status på 

avloppsanläggning. Stämma av mot slamregistret.  

• Vid behov genomför en ny avloppsinventering, och ställ krav på åtgärdande av 

undermåliga avloppsanläggningar.  

• Informera om möjligheten att bilda gemensamma avloppsanläggningar. Om 

intresse finns bland de boende, stötta genom att t.ex. anordna möten med berörda 

fastighetsägare, bjuda dit handläggare från lantmäteriet eller konsulter som kan 

vägleda kring olika tekniklösningar, bistå med kartmaterial osv.   

• Om tillfälle ges, även ge information om skötsel och underhåll av 

dricksvattenbrunnar. 
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