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Kommunala skäl för arbete 
med avloppsvatten, 
avloppsslam 
Kommunen har en tydlig roll vad gäller 
att arbeta så att avloppsvatten skall 
avledas, renas eller tas om hand på 
annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. 
 
Kommunala mål 
Kommunen skall svara för en 
miljövänlig avloppsrening inom de 
fastställda verksamhetsområdena.  

Avloppsslam används nu och de 
närmaste åren för att återställa och 
avsluta kommunens deponier. 
Kommunen skall följa utvecklingen av 
hur slam från avloppsanläggningarna i 
framtiden skall kunna återföras i 
kretsloppet via; återföring av 
näringsämnen till jordbruksmark utan 
risk för hälsa och miljö, tillföras 
anläggningsjord, pelleteras för 
ytterligare vidare användning mm.  
Återföringen gäller i första hand fosfor , 
men i fortsättningen även kväve. 
 
Kommunen skall genom rådgivning 
mm arbeta för en miljövänlig och 
effektiv avloppsrening även vid 
enskilda avloppsanläggningar. 
 
Genom information skall mängden 
föroreningar i avloppen minska både i 
de allmänna och enskilda 
avloppsanläggningarna.  
 
Målen diskuteras och fördjupas 
kontinuerligt. 
 
Kommunen tar årligen fram 
en Framtidsstrategi med 
treårsbudget i vilken utarbetas 
inriktningsmål och effektmål för 
kommunstyrelsen och  nämnderna.   
 
 
Avlopp, avloppsvatten, 
avloppsslam i 
översiktsplanen 
 
Det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark- och 
vatten. 
Det är planeringens uppgift att bland 
annat; 
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-främja goda miljöförhållanden och en 
långsiktigt god hushållning med mark- 
och vattenområden, energi och 
råvaror. 
-främja en från social synpunkt god 
livsmiljö. 
-medverka till en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra 
anläggningar. 
 
Områden med särskilda värden och 
kvaliteter ska skyddas exempelvis 
oexploaterade större områden med 
höga naturvärden, höga friluftsvärden 
samt ekologiskt känsliga områden. 
 
Även områden med resurser som är 
lämpliga att nyttja för olika ändamål 
kan åtnjuta ett skydd exempelvis 
jordbruksmark för jordbruket. 
Andra områden kan åtnjuta ett skydd 
för uttag av mineraler och andra 
värdefulla ämnen eller för 
infrastrukturanläggningar av vikt. 
Dessutom har riksintressen lagts fast 
för vissa större områden med höga 
natur- och kulturvärden som skall 
skyddas mot ingrepp. 
 
Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall ge 
vägledning för beslut om användning 
av mark- och vattenområden samt om 
hur den byggda miljön skall utvecklas 
och bevaras.  
Kommunen skall i översiktsplanen 
redovisa områden av riksintresse och 
ange hur riksintresset ska tillgodoses i 
samhällsplaneringen. 
 
Kommunen redovisar följande 
• Vid nybyggnation eller reparation  

inom ett verksamhetsområde för 
allmän avloppsanläggning sker 
anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp 
 
• Vid nybyggnation eller reparation  
utanför verksamhetsområde för allmän 
avloppsanläggning gäller följande ; för 
små avloppsanläggningar med 
hushållsspillvatten från högst 5 hushåll. 
Arbete med avloppsanläggning får ej 
påbörjas innan tillstånd meddelats av 
Bygg- och miljökontoret. 
Innan avloppsanläggning slutföres, 
övertäcks och tas i bruk, ska 
miljökontoret kontaktas för besiktning 
och godkännande. 
Vid placering av avloppsanläggning 
skall den byggas på en sådan plats att 
riskerna för förorening av vattendrag 
eller vattentäkt minimeras. 
Hänsyn vid planering av avlopps-
anläggning. 
Avloppsanläggning skall placeras med 
ett skyddsavstånd på minst 50 m till 
egen och närboendes vattentäkt . 
Ligger avloppet högre än vattentäkten 
krävs större skyddsavstånd. 
Avstånd till vattendrag skall vara minst 
30 m till vattendrag( å, och sjö). 
Avstånd till dike skall vara minst 10 m. 
Avstånd infiltration - väg, 
fastighetsgräns minst 5 m. 
Markbeskaffenheten avgör 
skyddsavståndet. 
Övriga avstånd att ta hänsyn till vid 
placeringen är minst 10 m till byggnad 
Dessutom skall det vara högst 20 m 
från slamavskiljare till uppställnings-
plats för slamsugningsbil. 
 
• För inrättande eller ändring av  
avloppsanordning med eller utan 
ansluten vattentoalett enligt 9 kap 6§ 
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miljöbalken samt 13-14§§ i 
förordningen (SFS 1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
skall ansökan/anmälan göras till 
kommunen. 
För att anlägga avloppsanläggning 
krävs tillstånd av miljönämnden. 
För avloppsanläggning, till vilken 
endast bad, disk – och 
tvättavloppsvatten (BDT vatten) ska 
anslutas ska anmälan göras till 
miljönämnden. 
 
Ansökan skall innehålla vad som avses 
- avloppsanordning med ansluten 
vattentoalett 
- ny anläggning av enskilt avlopp från 
kök, bad, dusch och tvätt 
- ändring av avloppsanläggning 
- antal personer som anläggningen 
avser att betjäna 
- hur avloppsvattnet avleds till 
infiltrationsanläggning 
markbädd sluten tank 
reningsanordningar slamavskiljare 
paketreningsverk 
- ritning + beskrivning 
fastighetsgränser, bostadshus, 
avloppsanläggningens tänkta 
placering, egens och andras 
dricksvattenbrunnar inom 100m, ev 
diken, vattendrag och sjöar inom 100m 
från avloppsanläggningen, markytans 
ungefärliga höjd över grundvattennivån 
och berg (mäts i provgropar), 
provgroparnas läge( där jordprov 
uttagits), beskrivning av befintlig 
avloppsanläggning( vid 
ansökan/anmälan om 
ändring),avledning av regnvatten och 
dräneringsvatten, marklutning anges 
med pilar och i grader efter avvägning. 

Regn-  och dräneringsvatten får ej 
anslutas till fastighetens 
avloppsanläggning. 
 
Typ av anläggning beror på de lokala 
förhållandena. 
 
Avloppsslam 
Avloppsslammet används idag enbart 
för att återställa och avsluta 
kommunens gamla deponier. 
En vidare användning och återföring av 
slammet och dess näringsämnen i 
kretsloppet kräver ytterligare praktisk 
erfarenhet och riktlinjer från nationell 
och regional nivå. 
Se även temahäfte 7 Avfall 
 
Vid alla aktiviteter på mark- och 
vatten skall hänsyn tas till objektets 
status och för åtgärden gällande 
lagstiftning.  
 
Avvägning mellan allmänna 
intressen sker genom att beakta 
översiktsplanens målsättningar och 
fakta för varje berört intresse och 
objekt. 
 
Kommunala åtgärder i 
översiktsplaneringen 
En avloppsinventering planeras med 
syfte att utröna de enskilda 
avloppsanläggningarnas funktion och 
möjligheter till förbättringar. 
Enskilda avloppsanläggningar som 
finns i diariet (efter ansökan, tillstånd) 
läggs fortlöpande in i kommunens GIS. 
Övriga enskilda avloppsanläggningar 
läggs in i kommunens GIS efter fält- 
besök mm. 



ÖVERSIKTSPLAN  
för utveckling av Ånge kommun 5 (31) 
 

Avlopp     Temahäfte 6 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 13 september 2004  § 69 

Följa utvecklingen om avloppsslammet 
och möjligheter att föra åter 
näringsämnen i kretsloppet. 
 
Ständig förbättring av kommunens 
GIS. Kartbasens lägesbundna 
informationsuppgifter uppdateras 
kontinuerligt. Dessutom vidare-
utvecklas kartprodukterna för allmän 
användning. 
 
Kommunala åtgärder i översikts-
planeringen tas årligen fram i samband 
med den årliga kompletteringen/  
ajourhållningen för att bidra aktivt till 
utvecklings- och planeringsarbetet. 
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Beskrivning av avloppshantering inom kommunen 
Se även bilagan till temahäfte 6 och 9: Vatten och avloppsanläggningar  

- Verksamhetsområden vatten och avlopp 
 
Allmänna avloppsanläggningar 
 
Avloppsvattenreningen i kommunen sker dels vad gäller tätorterna i konventionella 
reningsverk via ett par eller flera reningssteg, dels i mindre bebyggelsecentra med enbart 
slamavskiljare eller biologiska dammar. Dammar med kemisk fällning, finns i Östavall och 
Ånge. 
 
För avloppsvattenreningen kan problembilden uppdelas i dels otillräcklig reningsprocess 
och dels i processtörningar på grund av alltför stora inkommande spillvattenflöden. I de  fall, 
där reningsprocessen bedöms som otillräcklig, förekommer så kallad låggradig rening med 
enbart slamavskiljning, vilket numera inte godtas av miljövårdsintressena. Rening med 
endast slamavskiljning finns idag enbart på två platser. 
 
Under den senaste tiden har förbättringar och åtgärder i första hand inriktats på 
kompletteringar av anläggningar med enbart slamavskiljning. Syftet har varit att tillskapa 
enkla och lättskötta anläggningar, som också har lägre driftskostnader än konventionella 
reningsverk. 
 
Som exempel på denna teknik filterbäddar kan nämnas Borgsjö och Hjältan. 
 
Målsättningen för den närmsta framtiden blir att förbättra den avloppsrening som enbart 
sker genom slamavskiljning.   
 
Verksamhetsområde 
Allmän va- anläggnings verksamhetsområde är det område, inom vilket vattenförsörjning 
och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anläggningen, 
Verksamhetsområdet skall vara fastställt till sina gränser. 
Det får ej omfatta endast vissa av de fastigheter som ingår i sådan samfällighet för va-frågor 
som bildats i särskild ordning. Se bilaga till temahäfte 6 och 9: Vatten- och 
avloppsanläggningar. 
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Alby 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 600, dimensionering 1400 pe* 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/dag 
Mängd/pe*  Ej mätning l/ped** 
 
Omfattning avloppsanläggning: 
Spillvattenledningar  17 km 
Biologiska dammar  3 st 
Avloppspumpstationer 1 st 
 
Avloppsrening 
 
Biologiska dammar i Ringdalen för 1400 pe. I Ringdalens anläggning har vårflöden orsakat 
alltför hög hydraulisk belastning. Åtgärder på ledningsnätet under senare år har emellertid 
medfört en klar förbättring. De biologiska dammarna i Ringdalen kan på sikt byggas om för 
kemisk fällning och förlängd uppehålltid för att förbättra reningseffekten. För närvarande bör 
dock eventuella sådana åtgärder ej ges hög prioritet. 
 
*pe=personekvivalent 
**ped=personekvivalent/dygn 
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Ovansjö 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 150 st. 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar:  
 
Spillvattenledningar  5 km 
Biologiska dammar  3 st 
 
Biologiska dammar i Ovansjö för 200 pe. De biologiska dammarna i Ovansjö kan på lång 
sikt byggas om för kemisk fällning men med tanke på ett litet antal anslutna och recipienten 
ligger det långt fram i tiden. 
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Boltjärn 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 100 st. 
 
Avlopprening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped* 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  2 km 
Biologiska dammar  1 st 
 
Biologisk damm i Boltjärn, litet antal anslutna och låg belastning. 
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Hallsta 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 200 st. 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar: 4 km 
Slamavskiljare  1 st 
 
 
Reningsanläggningen i Hallsta är för närvarande fullbelastad och innan ytterligare 
anslutningar i området sker bör komplettering av reningen utföras. Med tanke på 
anläggningens placering i närheten av fd skolan och annan bebyggelse finns förslag på 
ombyggnad av den befintliga anläggningen och då kompletterad med kemisk fällning. 
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Borgsjöbyn 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 200 st. 
 
Avloppsrening   50 m3/d 
Mängd/pe  250 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  2 km 
Slamavskiljare  2 st 
Filterbädd  3 st 
 
 
 
Slamavskiljaren i Borgsjöbyn är kompletterad med filterbäddar. Dessa är för närvarande  
normalt belastade och ytterligare anslutning kan ske. Öppna filterbäddar ger en bra rening 
med låga driftkostnader. Bäddarna i Borgsjö var de första som kommunen anlade. 
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Erikslund 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 150 st. 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  3 km 
Slamavskiljare  1 st 
 
 
Slamavskiljaren i Erikslund är för närvarande relativt lågt belastad och under senare tid har 
antalet anslutna minskat på grund av husrivningar. För att öka reningsgraden finns planer  
på att komplettera anläggningen med kemisk fällning alternativt föra över avloppsvattnet via 
sjöledning till anläggningen i Borgsjö. 
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Näset 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer 15 st 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  1 km 
Markbädd  1 st 
Slamavskiljare  1 st 
 
 
Ej verksamhetsområde. Bör ombildas till en gemensamhetsanläggning i likhet med övriga 
små anläggningar. 
Avloppsvattenreningen sker i slamavskiljare med efterföljande markbädd. 
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Parteboda 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe ca 100 st. 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  EJ mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  5 km 
Biologiska dammar  1 st 
 
 
Avloppsreningen sker med hjälp av lågbelastade biodammar. 
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Östby 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe ca 80 st, dim 150 pe. 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  3 km 
Biologiska dammar  1 st 
 
 
Avloppsreningen sker med hjälp av biologiska dammar. Anläggningen är lågt belastad. 
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Haverövallen 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 15 st. 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning av va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  1 km 
Slamavskiljare vid fastighet 
 
Verksamhetsområde för avlopp saknas.  
 
Består av separata slamavskiljare vid fastigheterna som är kopplade till gemensam 
utloppsledning. 
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Kölsillre 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna personer ca 100 st, dim 200 pe. 
 
Avloppsreing  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  2 km 
Biologiska dammar  1 st 
 
 
Avloppsreningen sker i biodammar. Anläggningen är endast till hälften belastad. 
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Säter 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna ca 25 st. 
 
Avloppsrening  Ej mätning m3/d 
Mängd/pe  Ej mätning l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar:  
 
Spillvattenledningar  2 km 
Markinfiltrationer  1 st 
Slamavskiljare   2 st 
Avloppspumpstationer 2 st 
 
 
Två slamavskiljare med efterföljande gemensam infiltration.  
Tidigare problem med infiltration åtgärdades under 1993. 
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Östavall 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe ca 350 st, dim 400 st. 
 
Avloppsrening tillrinning 220 m3/d 
Mängd/pe  630 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  9 km 
Fällningsdammar  1 st 
Slamavskiljare  1 st 
Avloppspumpstationer 4 st 
 
 
Anläggningen består av slamavskiljare och fällningsdammar. Efter slamavskiljning pumpas 
avloppsvattnet till fällningsdammar och därefter släpps det renade vattnet ner i 
kraftverkstunneln till Järnvägsforsens kraftverk. 
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Överturingen 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe ca 80 st, dim 100 pe. 
 
Avloppsrening tillrinning 50 m3/d 
Mängd/pe  620 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar:   
 
Spillvattenledningar  3 km 
Avloppsreningsverk  1 st 
Avloppspumpstationer 1 st 
 
 
Avloppsreningsverk med periodvis hög hydraulisk belastning. Direktfällning sker med 
aluminiumklorid. 
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Hjältan 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe 200 st, dimensionerat 300 pe. 
 
Avloppsrening tillrinning 90 m3/d 
Mängd/pe  450 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvatten ledningar  4 km 
Slamavskiljare  1 st 
Pumpstation  1 st 
Filterbädd  4 st 
 
 
Anläggningen består av slamavskiljare med efterföljande filterbäddar. De öppna 
filterbäddarna är byggda tillsammans med Sundsvalls kommuns anläggning i ett 
gemensamt projekt. 
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Fränsta 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe ca 1100 st + Komsta 200 st. 
 
Avloppsrening  910 m3/d 
Mängd/pe  830 l/ped  
 exkl Komsta biodamm (ej mätning) 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  18 km 
Avloppsreningsverk  1 st 
Biodamm  1 st 
Avloppspumpstationer 1 st 
Dagvattenledningar  2,5 km 
 
Mekaniskt-kemiskt avloppsreningsverk i Fränsta dimensionerat för 2000 personer. Den 
kemiska fällningen sker med aluminiumsulfat. För de boende i Komsta sker reningen med 
hjälp av biodammarna. 
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Ljungaverk 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe ca 1300, dimensionering 2000 pe 
 
Avloppsrening  850 m3/d 
Mängd/pe  650 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  25 km 
Avloppsreningsverk  1 st 
Avloppspumpstationer 6 st 
Dagvattenledningar  1,5 km 
 
 
Biologiskt-kemiskt avloppsreningsverk, som är byggt för 3 000 personer. Simultanfällning 
sker med järnsulfat. Efter om prövning av tillståndet för reningsverket är den tillåtna 
belastningen 2 000 personer. 
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Munkbysjön 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe 120 st. 
 
Avloppsrening  52 m3/d 
Mängd/pe  420 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  3 km 
Avloppsreningsverk  1 st 
 
 
Normalt belastad slamavskiljare för 200 personer. Anläggningen kompletterades 1993 med 
kemisk fällning. 
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Torpshammar 
 
Kommunal avloppsanläggning: Anslutna pe ca 650 st, dimn 1200 pe. 
 
Avloppsrening tillrinning 380 m3/d 
Mängd/pe  580 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  10 km 
Avloppsreningsverk  1 st 
Avloppspumpstationer 7 st 
Dagvattenledningar  0,8 km 
 
Biologiskt – kemiskt avloppsreningsverk med höggradig rening. 
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Ånge 
 
Kommunal avloppsvattenanläggning: Anslutna pe ca 5 000, dimensionerat 6 000 pe. 
 
Avloppsrening  2400 m3/d 
Mängd/pe  480 l/ped 
 
Omfattning va-anläggningar: 
 
Spillvattenledningar  30 km 
Avloppsreningsverk  1 st 
Avloppspumpstationer 9 st 
Dagvattenledningar  15 km 
 
 
Fällningsdammar dimensionerade för 6 000 personer idag belastade med ca 5 000 
personer. Fällning sker i aluminiumsulfat. Dammarnas volym medger en fördelaktig 
utjämning av flödestoppar i samband med nederbörd. 
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Definitioner, begrepp 
Avlopp, avloppsvatten 
Avloppsvatten definieras enligt 
lagstiftningen som; 
Spillvatten eller annan flytande 
orenlighet 
Vatten som använts för kylning 
Vatten som avleds för sådan 
avvattning av mark inom detaljplan 
som inte görs för en viss eller vissa 
fastigheters räkning 
Vatten som avleds för avvattning  av 
en begravningsplats. 
Avloppsvatten är  i vardagslivet en 
gemensam benämning för spillvatten, 
dagvatten och dränvatten.  
Sanitärt spillvatten  
Spillvatten, (det som man i dagligt tal 
kallar avloppsvatten) förorenat vatten 
från hushåll, industri m.m.  
Dagvatten 
Nederbördsvatten (regn, smältvatten) 
som ytledes avrinner från gårdar, 
tomter, gator och takytor och dylikt.  
Dräneringsvatten  
Vatten som passerat marklager och 
avleds genom dränering.  
 
Avloppsslam  
Slam från avloppsreningsverk, 
flerkammarbrunnar eller liknande 
anordningar som behandlar 
avloppsvatten från hushåll eller 
tätorter, eller från andra reningsverk 
som behandlar avloppsvatten med 
liknande sammansättning. 
Det slam som i reningsverken avskiljs 
från avloppsvattnet innehåller stora 
mängder näringsämnen. I en del fall 
kan slammet innehålla skadliga 
tungmetaller eller organiska ämnen om 
även industrier är kopplade till 
reningsverken. 

Gränsvärden har införts för hur höga 
metallhalter slammet får innehålla för 
att användas på åkermark. Riktvärden 
finns för slammets halter av vissa 
organiska ämnen.  
     Användning av avloppsslam 
Spridning av avloppsslam över marken 
eller annan användning av 
avloppsslam på eller i marken.  
   Behandlat avloppsslam 
Avloppsslam som har behandlats 
biologiskt, kemiskt eller termiskt, 
lagrats under lång tid eller behandlats 
på annat sätt för att bland annat 
avsevärt minska hälsoriskerna i 
samband med användningen. 
 
Fakta om vatten och avlopp 
Branschorganisationen Svenskt Vatten 
www.svenktvatten.se 
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§ Aktuell lagstiftning, 
bestämmelser 
Följande lagar är aktuella vid planens 
antagande: 
Plan- och bygglag SFS 1987:10 
Miljöbalken SFS 1998:808 
Lag om allmänna vatten och 
avloppsanläggningar 1970:244 
Kungörelse med föreskrifter om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket; SNFS (1994:2)  
Kungörelse med föreskrifter om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket; SNFS (1994:2) med 
ändring 2001:5 
Fullständig lagtext se 
www.riksdagen.se 
 
 

Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt 
 
Nationella miljökvalitetsmål 
www.miljomal.nu 
 
 
Regionala miljömål för Västernorrland  
www.y.lst.se 
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Ansvarsfördelning i 
översiktsplaneringen 
  
Kommunstyrelsen utgör via 
Tvärpolitiska gruppen ledningsgrupp 
för översiktsplanearbetet. 
 
Tjänstemannaansvar Högste 
ansvarige tjänsteman för 
översiktsplanearbetet är 
kommunchefen. Det operativa arbetet 
med översiktsplanen ansvarar 
Utvecklingsenheten för i samarbete. 
  
Kommunstyrelsen 
Kapitlet Avlopp, avloppsvatten förs in 
som underlag vid aktiviteter/ 
projekt/etableringar som berör  
ämnesområdet. Samarbetar i ett tidigt 
stadium med  teknisk nämnd, bygg- 
och plannämnd, samt miljönämnd 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden via tekniska 
förvaltningen svarar för driften av de 
kommunala reningsverken - 
avloppsanläggningarna. 
 
Miljönämnden 
Utövar tillsyn över de allmänna 
avloppsanläggningarna. 
För de övriga enskilda mindre avlopps-
anläggningarna prövar miljönämnden 
ansökan om tillstånd, besiktar och 
godkänner.  
För att anlägga enskild mindre 
avloppsanläggning krävs tillstånd av 
miljönämnden. 
För att anlägga enskild mindre 
avloppsanläggning, till vilken endast 
bad, disk – och tvättavloppsvatten 
(BDT vatten) ska anslutas ska 
anmälan göras till miljönämnden. 
 

Bygg- och plannämnden  
Vid bygglov samarbetar nämnden med 
tekniska nämnden och miljönämnden 
angående avloppsanläggningen.  
 
Humanistiska nämnden Fritid och 
Kultur  
Kapitlet  Avlopp, avloppsvatten förs in 
som underlag.  
 
Övriga 
Känner till den kommunala 
översiktsplanens syfte och innehåll. 
Kan vid behov söka information i 
översiktsplanen. 
 
Förverkligande av 
intentioner, uppföljning 
En årlig ajourhållning sker efter 
antagandet av ny översiktsplan 2004. 
Efter kalenderårets utgång mottar 
Kommunstyrelsen rapport om årets 
måluppfyllelse och aktiviteter. 
Avvikelser noteras och 
åtgärdsdiskussion följer. 
 

Planeringsunderlag  
Planeringsunderlaget anges under 
rubrikerna Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar 
av avlopp, avloppshantering i  
kommunen. Därutöver finns 
planeringsunderlag från främst 
Länsstyrelsen och 
Skogsvårdsstyrelsen samlat i kartorna. 
Det är kommunen som avgör vilket 
planeringsunderlag som skall åtfölja 
planen. 
Fortlöpande arbete med insamling och 
dokumentation av fakta syftar till en 
ständig kompetenshöjning för att ge 
bästa förutsättningar att fatta beslut. 
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Det samlade planeringsunderlaget har 
stor betydelse när beslut skall fattas 
med översiktsplanen som stöd. 
 
Aktuella utvecklingsplaner från 
intresseföreningarna skall alltid 
utgöra ett underlag vid beslut. 
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Kompletteringar och 
Ajourhållning 
 
Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och 
bestämmelser noteras 
 
Nya eller vidareutvecklade skäl för 
kommunens arbete noteras 
 
Nya eller mer detaljerade mål för 
kommunens arbete noteras 
inkluderar revidering av näringslivs-
program etc 
 
Nya nationella och regionala riktlinjer 
noteras 
 
Kommunala åtgärder för kommande år 
anges 
 
Rapport till kommunstyrelsen inkl 
måluppfyllelse, aktiviteter mm 
 
Tillkommande planeringsunderlag 
noteras 
 
Vidareutvecklande beskrivningar 
noteras ex analyser, nya projekt 
 
Årets samlade kompletteringar förs till 
faktabas översiktsplan (inkluderar 
intranätskikt för allmän användning) 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen  O 
-Utvecklingsenheten  O 
-Räddningsnämnden 
 
Plan- och byggnämnden  O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Miljönämnden O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Humanistiska nämnden  O 
- Fritid  O   - Kultur  O 
 
Tekniska nämnden   O 
 
Socialnämnden   O 
 
DATUM…………………………….. 
 
Uppgiftslämnare namn……………. 
 
………………………………………. 
 
Ansvarig tjänsteman för 
kompletteringar och ajourhållning av 
detta temahäfte är…………………. 
 
 
 

 
 


