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Inledning  

Denna rapport utreder vilka fastigheter i Åbyggeby som faller inom kriterierna som 

regleras i  6§ Lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 6§ LAV 

reglerar det kommunala ansvaret att lösa dricksvattenförsörjningen, spillvatten och 

dagvatten hanteringen i ett större sammanhang. Gävle kommun vill utreda 

Åbyggeby på grund av att det är ett område där många fritidsboenden omvandlas 

till permanentboende vilket leder till en negativ påverkan på skyddsvärd miljö och 

gör det svårare att lösa VA med enskilda lösningar. Observera att utredning för 

dagvattenhantering inte har berörts i denna rapport.  

Bakgrund 

Åbyggeby  

Åbyggeby är två gamla jordbruksbyar i f.d. Hille socken ca 10 km nordväst om 

Gävle centrum. Bebyggelsen omgärdas av ett öppet odlingslandskap vid Testeboån. 

Genom jordbruksnäringens strukturomvandling och omvandling till fler 

permanentboenden från fritidsboende har området gradvis förändrats till ett 

bostadsområde.  

 

Bostadsområdet utanför det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten och 

spillvatten utgörs idag av cirka 270 bostadsfastigheter. Fastigheterna präglas 

nästan uteslutande av privatägda småhus med en blandning av villor, fritidshus 

och äldre jordbruksbebyggelse. Tomtstorleken för dessa fastigheter  varierar men 

ligger i genomsnitt på ca 1500 m2. Sedan 1990 har en utveckling med ökat 

åretruntboende tagit fart. Flera fritidshus har omvandlats till permanentbostäder 

och tidigare obebyggda fastigheter har bebyggts med permanentbostäder. 

 

I början av år 2006 pekades Åbyggeby ut som ett ”omvandlingsområde" av  

dåvarande Bygg &  Miljöförvaltningen. Det vill säga ett fritidshusområde där allt 

fler väljer att bosätta sig permanent. Utmärkade för omvandlingsområden är att 

enskilda VA-lösningar är svåra att lösa eftersom fastigheter för fritidsbostäder 

oftare är mindre än fastigheter för småhus. Omvandlingen till permanentboende 

medför större belastning på de befintliga dricksvattenresurserna och på 

avloppsanläggningarna som tidigare varit dimensionerade för fritidsboende.  

 

I Gävle kommuns Översiktsplan redovisas att Åbyggeby mellan åren 2000-2015 

haft en befolkningsökning på 501-1000 personer. Framtidsprognosen pekar på att 

befolkningsökningen i Åbyggeby fortsätter. I planen anges att utbyggnad av 

bostäder främst ska ske i de centrala delarna av kommunen, där Åbyggeby nämns 

som ett av områdena med hög efterfrågan på mark för småhus.1 

 

Omvandlingen tillsammans med den förtätning som sker gör att belastningen på 

Testeboån blir allt större och de befintliga dricksvattenresurserna i området blir 

ansträngda. Ett högre utsläpp av näringsämnen och mikroorganismer till 

Testeboån kan skapa risk för försämrad badvattenkvalitet på badplatser som ligger 

nedströms Åbyggeby.  

 

 

 

 

1 Översiktsplan för Gävle kommun åren 2030 med utblick mot år 2050, sid 30 och 64. 
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Sedan 2016 har badplatsen Forsbybadet längst Testeboån klassificerats haft dålig 

badvattenkvalitet. Halten av enterokockerna har påvisats i vattenproverna från 

badplatsen och proverna har varierat mellan tjänligt med anmärkning och 

otjänligt.2 Enterokocker är bakterier som vanligtvis finns i människor och 

varmblodiga djurs avföring3. 

  

Testeboån är ett Natura-2000 område4. Här förekommer flera rödlistade arter och 

Testeboån är även utpekad som ett laxvatten. Många av de boende har valt att flytta 

till Åbyggeby just på grund av Testeboåns säregna och vackra natur.  

 

På grund av att Testeboån är ett Natura-2000 område har Gävle kommun, baserat 

på riktlinjerna i de allmänna råden för enskilda avlopp5, bedömt att hela området 

längst Testeboån klassas som hög skyddsnivå för miljöskydd. Klassningen innebär 

att enskilda avlopp inom denna zon behöver ha en högre rening av fosfor. 90% av 

fosforn ska reduceras istället för 70% som gäller inom normal skyddsnivå. 

 

 
Figur 1: Karta över område i Åbyggeby som berörs av hög skyddsnivå för miljöskydd. 

 

 

 

2 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-gavle-kommun.html 
3 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/fragor-och-svar-om-badvatten/faq-badvatten/2015-06-29-vad-ar-det-man-mater-i-
vattnet-och-varfor.html 
4 Bevarandeplan för Natura-2000 området SE06300238 Testeboån-nedre, sid 5. 
5 HVMFS 2016:17 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
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6§ Lagen om allmänna vattentjänster 

I Lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§ betonas kommunens 

skyldighet att ordna vattenförsörjning och/eller avlopp i ett större sammanhang för 

befintlig eller blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till människors hälsa 

eller miljön. 

Sammanhållen bebyggelse 

Större sammanhang gällande ett bostadsområde innebär ett område med 20-30 

fastigheter eller fler. Dessa områden kan bestå av fastigheter med bostäder men 

också av obebyggd tomtmark eller av allmän platsmark. Större sammanhang kan 

också defineras som tätbebyggt område. För att VA frågan ska lösas av kommunen i 

ett större sammanhang krävs att det är svårt att lösa VA-försörjning på den 

enskilda fastigheten. Begränsningen i dessa fall är mindre tomter och tätt mellan 

dricksvattenbrunnar. 

Hälsoskydd 

Behovet att lösa vatten- och avloppsfrågan utifrån hälsoskyddsperspektivet uppstår 

när det finns risker för människors hälsa till följd av exempelvis dålig vattenkvalitet 

i dricksvattentäkter, badvatten, sjöar eller vattendrag samt om det råder brist på 

vattentillgång6. Behovet kan även uppstå om andra verksamheter eller orsaker 

medfört att vattnet i ett område är otjänligt.  

 

Enligt Livsmedelsverket är hälsomässigt grundade anmärkningar på dricksvatten 

till exempel innehåll av mikroorganismer, förhöjda halter av ämnen som kan 

medföra hälsorisker och vattnets grumlighet. Det måste finnas en konstaterad, eller 

påvisbar risk för olägenhet för människors hälsa och det måste även finnas 

underlag som visar att så är fallet. Behov av en samlad lösning ur 

hälsoskyddsperspektiv föreligger då enskilda lösningar inte är tekniskt och/eller 

ekonomiskt möjliga att åstadkomma ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. 

Miljöskydd 

Det var först i lagändringen 2006 som miljöbedömningen fick sin plats i Lag om 

allmänna vattentjänster. Tidigare kunde enbart hälsoskyddet utgöra grunden till 

utökadet av de kommunala vattentjänsterna. I miljöbedömningen ska det vägas in 

att anslutning till kommunalt VA ska förhindra eller åtminstone väsentligt 

motverka påtagliga olägenheter för miljön.  

 

Olägenhet ur miljöbedömingen kan vara tecken på övergödning och försämrade 

livsmiljöer för flora och founa. Bedömningen om en olägenhet för miljön finns i 

olika sjöar och vattendrag utförs av Vattenmyndigheterna som består av 

länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.7  

  

 

 

6 Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster, sid 19 
7 Tillsynd enligt lagen om allmänna vattentjänster, sid 21 
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Nuvarande VA-förhållanden 

Enskilda avlopp  

Genom en skrivbordsinventering samt platsbesök som genomfördes under 2018 av 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Gävle kommun har områdets 

avloppslösningar konstaterats ha ett flertal brister. 267 fastigheter berörs av 

utredningen (Bilaga 1) och har fått en bedömning. I flera fall finns inte ett tillstånd 

för fastighetens avloppsanläggning vilket strider mot 9 kap 6§ miljöbalken8.  

 

Andra brister som bedömts är om avloppsanläggningen saknar tillfredsställande 

rening för hög skyddsnivå för miljöskydd. Avloppslösningar som baseras på att 

infiltrera avloppsvattnen i marken utan fosforavlastande teknik har inte den 

tillfredställande rening av fosfor på 90% som krävs för områden med hög 

skyddsnivå för miljöskydd, enligt Havs och vattenmyndigeten9.  

 

Den vanligaste utsläppsrisken för Åbyggeby är just att avloppsvatten efter 

slamavskiljning inte har tillräcklig rening eller att rening saknas, vilket kan leda till 

negativ påverkan på grundvatten, badvatten och dricksvatten.  

 

 
Figur 2. Resultat av skrivbordsinventeringen av 267 st enskilda avloppslösningar 2018 i 

Åbyggeby.  

 

Avloppsanläggningar som bedöms vara godkända är de avloppsanläggningar som 

har tillstånd enligt miljöbalken, har en fosforavlastande teknik och har 

slamtömning. Exempel på sådana anordningar är sluten tank med bdt-avlopp, 

markbädd med fosforavslastande teknik, torrlösning med bdt-avlopp eller inget 

utsläpp av avloppsvatten på fastigheten.   

 

En redovisningsblankett skickades ut till 267 fastigheter för att ge fastighetsägaren 

möjligheten att redovisa vilken typ av avloppsanläggning och dricksvattenlösning 

som finns på fastigheten. En fråga om fastighetsägarens ställningstagande till 

utbyggnaden av kommunalt VA skickades även med. 
 

 

8 SFS 1998:808. Miljöbalken. 
     9 HVMFS 2016:17. Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 
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180 svar på blanketten inkom till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Utifrån 

svaren om vilken avloppslögning som fanns på fastigheten från fastighetsägarna 

och tillstånden som fanns i arkivet inhämtades uppgifter om 235 fastigheter. Andel 

avloppslösningar redovisas i figur 3. 

 

  
Figur 3. Resultat av skrivbordsinventering och redosvingningsblankett från 

fastighetsägare i Åbyggeby. 

 

Anledningen till de många slutna tankarna är att i stora delar av Åbyggeby består 

marken av åkermark som vanligtvis är täta marker som gör det svårt att infiltrera 

avloppsvattnet samt att det är tät mellan dricksvattenbrunnar. Av de fastigheter 

med tillstånd som är yngre än 10 år hittas även många slutna tankar. Anledningen 

kan vara att fastighetsägare använder en teknik som är billigare i förberedande 

syfte inför kommunalt vatten och spillvattenhantering.  

Dricksvatten  

Vattenförsörjningen inom området sker till största del med enskilda borrade och 

grävda brunnar. Några få fastigheter får sin vattenförsörjning från det kommunala 

dricksvattennätet genom samfällighet. 

 

2007 genomfördes en kartläggning av vattenkvaliten i Norra och Södra Åbyggeby.  

Vattenprover från 40 brunnar togs och samanställdes. Resultaten från 

provtagningen visade att 82,5% av vattenproverna hade en anmärkning på 

vattenkvaliteten och 28,6% av de bergborrade brunnarna var otjänliga med 

avseende på radonhalten.  

 

2014 gjordes en ny undersökning för att se om det skett någon förändring under de 

7 år som gått. Resultat från provtagningen visar att det fortfarande finns brister på 

vattenkvaliten. Av de 40 brunnar som provtogs  hade 78% någon form av 

anmärkning och 32% av proverna var otjänliga som drickvatten.  
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Figur 4. Stabeldiagram över provresultat från dricksvattenprover utförda 2007 och 2014.  

 

Vad som kan utläsas är att det har skett en ökning av anmärkningar som är 

kopplade till bakterier och mikroorganismer. Problemen med bakterier verkar till 

stor del komma från otäta brunnar som möjliggör inläckage av ytvatten som tar 

med sig vanliga jordbakterier in i brunnen eller att det är dålig omsättning i 

brunnen. Några prover under båda åren visade anmärkning på e. coli, vilket tyder 

på en påverkan från avlopp eller gödsel. 

 

Flera fastighetsägare uppgav i redovisningsblanketten att deras dricksvattenbrunnar 

sinar under några månader per år. En fastighetsägare informerade att torrtoalett 

hade installerats istället för vattenklosett med hänsyn av vattenanvädningen.  

Ställningstagande till utbyggnaden av kommunalt VA 

Antalet inkomna svar från utskicket var 180 stycken vilket motsvarar 68% av 

berörda fastighetsägare. Av de fastighetsägare som svarade ställde sig 46% positivt 

till utbyggnaden, 11% negativt och 11% uppgav inget ställningstagande i frågan. 

32% av fastighetsägarna i Åbyggeby har inte inkommit med svar.  

 

  
Figur 5. Sammanställning från 267 st utskick om ställningstagande kring utbyggnad av 

kommunalt VA i Åbyggeby.  
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Bedöming 

267 fastigheter berörs av utredningen om behov av kommunalt VA. Området 

innefattar mer än 30 fastigher som bedöms vara sammanhållna. Sannolikt kommer 

exploateringen i Åbyggeby fortsätta och en förtätning kommer ske enligt 

Översiktsplanen för Gävle kommun. 

 

Flera dricksvattenbrunnar uppvisade 2014 ha förorenat dricksvattnet och många 

fastighetsägare uppger att deras brunnar sinar under flera månader under året. 

Förorenade brunnar och bristande tillgång på dricksvatten bedöms som en 

olägenhet för människors hälsa.  

 

De enskilda avloppslösningarna inom Åbyggeby har blivit ett problem i och med 

bebyggelsens täthet i kombination med omvandling från fritidsboende till 

permanentboende. Belastningen på anläggningarna ökar och många anläggningar 

har inte den tekniska kapaciteten att hantera belastningen från ett 

permanentboende. En stor mängd av de avloppslösningar som finns i Åbyggeby är 

undermåliga och/eller bristfälliga och klarar inte de reningskrav som ställs och 

riskerar däför att bidra till övergödning av Testeboån. Vattenmyndigheterna 

statusklassificerade Testeboån att har måttlig ekologisk status under perioden 

2010-201610. 

 

Bedömningen från samhällsbyggnadsnämnden är att behovet finns att Gävle 

kommun ska annordna vatten- och avloppstjänster i ett större sammanhang i 

Åbyggeby med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö i en samlad 

bebyggelse, därmed är förutsättningarna enligt 6 § i LAV uppfyllda. 

 

Förutsättningarna förklarades i bakgrunden och bedömningen för enskild 

parameter reodvisas enskilt nedan.  

Bedömning av ett ”större sammanhang” 

Området Åbyggeby omfattar fler än 20-30 fastigheter i dagsläget och med den höga 

efterfrågan på småhustomter som finns kommer fler fastigheter användas till 

bostadsändamål i framtiden.  

Bedömning av hälsoskyddsbehovet 

Åbyggeby är ett tättbebyggt område som utan en försörjning från kommunala 

vattenledningen riskerar att förorena varandras dricksvattenbrunnar. En 

fastighetsyta på 15000 m2 anses vara det minsta för att kunna uppnå ett bra 

skyddsavstånd mellan avlopp och vattenbrunn på en fastighet. Genomsnittet för 

fastigheterna på Åbyggeby är ca 1500 m2, men området omfattas även av 

fastigheter som är mindre. 

 

De förtätningar av bebyggelse som sker och planeras att ske i ökad utsträckning, 

utgör en risk ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt då erforderliga skyddsavstånd 

mellan dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar riskerar att bli otillräckliga. 

 

Fastighetsstorleken i området är i många fall mindre än 1500 m2 vilket gör det 

svårt att ordna godtagbara vatten- och avloppslösningar på varje fastighet. Dock är 

det svårt att säga något generellt för hela området då fastigheternas storlek är 

mycket varierande. 
 

 

10 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35992300&managementCycleName=Cykel_2 
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Provtagningarna från 2007 och 2014 visar att dricksvattenkvaliten inte är god. 

Många brunnar sinar även under några månader per år och lämnar fastighetsägare 

utan dricksvatten.   

Bedömning av miljöskyddsbehovet 

Bristfälliga avloppsanläggningar leder till läckage av näringsämnen vilket kan leda 

till en negativ påverkan på floran och faunan i och runt omkring Testeboån. Denna 

påverkan bedöms öka i och med att boendetrycket ökar.  

 

I vissa områden är de naturgivna förutsättningarna vad gäller markens 

infiltrationsförmåga begränsade varpå enskilda avloppsanläggningar med 

infiltration av avloppsvatten inte kan tillåtas. Detta gör att många fastighetsägare 

måste använda sig av sluten tank eller markbädd med fosforavlastande teknik. 

Båda teknikerna kräver fler slamtömningar per år. En sluten tank innebär fler 

slamtömningar per år än en markbaseradrening. Med fosforavlastande teknik 

tillkommer också ytterligare transporter i och med ökad slambildning och 

slaggprodukterna från fosforavlastningen. Fler slamtömningar per år ger fler 

transporter med tung trafik som inte är hållbart.  
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Ordlista  

 
Allmän/kommunal  

VA-anläggning 

En anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt ansvar 
och som har ordnats och används för att uppfylla kommuners 
skyldighet enligt vattentjänstlagen – Lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412). 

Byggnadsplan Äldre benämning på en detaljplan. 

Enskild avloppsanläggning Begrepp i miljölagstiftningen (NFS 2006:7) som definierar 
behandlingskravet för enskilda anläggningar som omhändertar 
avloppsvatten upptill 25 personer (pe). 

Fördelningsbrunn En mindre brunn mellan slamavskiljaren och markrening som 
genom ett antal fördelningsarmar leder ut vattnet mot 
markreningen. Fördelningsbrunnens uppgift är att ge en jämn 
fördelning av vatten ut i markreningens spridarrör.   

Hög och normal 
skyddsnivå för miljö 
och/eller hälsa 

Begrepp i miljölagstiftningen (föreskriften SNFS 2006:7) som 
definierar behandlingskravet för enskilda anläggningar som 
omhändertar avloppsvatten upp till 25 personer. Kommunen ska 
klassificera alla vattendrag utifrån denna indelning. 

Jordartskarta En karta baserad på alla marktyper med en annan indelning av 
jordarterna, bland annat framgår isälvssedimenten. Jordarter är 
de lösa avlagringar man finner ovanpå det fasta berget. 

Morän Morän kallas de jordar som transporterats och avsatts direkt av 
inlandsisen. De består av material som isen lösgjort från 
berggrunden och nött ned i olika hög grad. Beståndsdelarna 
varierar därför mycket i storlek. Moräntyperna varierar mycket 
lokalt. 

Sanitär olägenhet Äldre benämning för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Vattenmyndigheten Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god 
vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. God status 
innebär dels god ekologisk- och vattenkemisk status i alla 
inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det, förutom 
god vattenkemisk status även god kvantitativ status till 2015. 
Detta innebär att arbetet ska vara inriktat på att minska 
föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra 
tillståndet för de vattenberoende ekosystemen.    

VA-verksamhetsområde  

 

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är 

ett avgränsat område inom vilket vatten- och avlopps-
försörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett 
verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör 
en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller. 
Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet 
mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett 
verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare  

Verksamhetsutövare Som verksamhetsutövare har du ansvar för att din verksamhet 
följer gällande lagstiftning. 

 


