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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vattenförvaltning, enligt EU:s ramdirektiv, 
står det att: ”kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- 
och avloppsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ sta-
tus”. Vimmerby kommun har med anledning av detta tagit initiativ till att utarbeta en 
VA-plan för hela Vimmerby Kommun.  
 
Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. 
 
Arbetet genomförs stegvis där första steget är att ta fram en VA-översikt. I det fortsatta 
arbetet fungerar VA-översikten som ett underlag i det fortsatta arbetet med VA-policy, 
VA-plan och även kommunens nya översiktsplan.  
 
Arbetsmodellen utgår från Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport 2009:07, Kommunal 
VA-planering Manual med tips och checklistor. 

1.2 Syfte 
Syftet med VA-översikten är att belysa vad som är känt och vilka behov som finns samt 
ge en bakgrund till var fördjupade utredningar krävs och vad man bör fokusera på i det 
fortsatta VA-planeringsarbetet. Målsättningen är också att VA-översikten ska bli ett 
komplement till den nya översiktsplanen. 
 
Den 25 juni 2007 antog kommunfullmäktige den nuvarande översiktsplanen för Vim-
merby kommun, "Lokal utvecklingsplan och översiktsplan 2007". 
 
Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om ÖP 
är aktuell. Översiktsplaneringen i kommunen är ställd under kommunstyrelsen och ut-
förs av plan- och bygglovavdelningen. 

1.3 Omfattning 
VA-översikten omfattar hela kommunens VA-försörjning det vill säga dricksvatten, spillvatten, 
dag- och dränvatten, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde. 
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1.4 Arbetsgrupp 
Arbetet med kommunens VA-plan drivs av en förvaltningsövergripande projektgrupp 
med hjälp från ProVAb AB. De som ingår i projektgruppen är: 
 
Vimmerby kommun 

Stefan Larsson Projektledare, Vimmerby kommun 

Björn Holm Kommunekolog, Vimmerby kommun 

Bo Palmér Gatuchef, Vimmerby kommun 

Göran Nilsson VA-chef , Vimmerby Energi & Miljö AB 

Daniel Johansson Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Vimmerby kommun 

 

ProVAb AB 

Ulf Wallberg Konsult 

Anna Norman Konsult 
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2 Omvärldsfaktorer och styrande dokument 

2.1 Lagkrav och villkor 
De lagar som är viktiga i detta sammanhang är vattentjänstlagen, anläggningslagen, 
plan- och bygglagen och miljöbalken. 
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (Lag (2006:412) om allmänna vattentjäns-
ter) är det kommunens skyldighet att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyd-
det för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett 
större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Kommunen ska dels 
bestämma ett verksamhetsområde där vattentjänsterna behöver ordnas och dels se till att 
behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. 
 
Enligt anläggningslagen (Anläggningslag (1973:1149)) kan gemensamhetsanläggning 
inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigva-
rande betydelse för dem. Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning av 
lantmäterimyndighet.  
 
Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag (2010:900)(förkortas PBL)) innehåller ett 
antal verktyg för planering och byggande. Ett av de viktigaste är kommunens översikts-
plan, som ska redovisa hur kommunen planerar att använda mark och vattenområden 
inom kommunen.  
 
Miljöbalken (Miljöbalk (1998:808)) fokuserar på ekologisk hållbarhet och har ett mil-
jöskydds- och hälsoskyddsperspektiv.  
 
Enligt PBL och miljöbalken har kommunerna via översiktsplaner, detaljplaner och om-
rådesbestämmelser möjlighet att synliggöra vattenresurserna. Framtagandet av lokala 
och regionala vattenförsörjningsplaner är en viktig del i detta arbete. En kommunal VA-
plan bidrar till att lyfta fram vattenfrågorna i planeringsarbetet. 
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2.2 Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål och 72 nationella delmål som ska fungera 
som riktlinjer för miljöarbetet på olika nivåer runt om i Sverige. De nationella miljö-
kvalitetsmålen med tillhörande delmål har brutits ner och konkretiserats till miljömål för 
Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade att de regionala miljömålen som be-
slutats av Länsstyrelsens styrelse 1 september 2003 med revidering och komplettering 4 
juni 2008 skall finnas kvar som inriktningsmål, även då målåren har passerats, tills dess 
nya regionala mål tas fram eller de avförs.  
 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan  
2. Frisk luft  
3. Bara naturlig försurning  
4. Giftfri miljö  
5. Skyddande ozonskikt  
6. Säker strålmiljö  
7. Ingen övergödning  
8. Levande sjöar och vattendrag  
9. Grundvatten av god kvalitet   
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
11. Myllrande våtmarker  
12. Levande skogar  
13. Ett rikt odlingslandskap  
14. Storslagen fjällmiljö  
15. God bebyggd miljö  
16. Ett rikt växt- och djurliv  

 
Kalmar län berörs av 15 nationella miljökvalitetsmål vilka är kopplade till 93 regionala 
miljömål.  
 
Nedan redovisas de miljökvalitetsmål och delmål som berör VA-försörjningen. De som 
direkt påverkar VA-försörjningen är ”ingen övergödning”, ”levande sjöar och vatten-
drag” och ”grundvatten av god kvalitet”, se tabeller nedan. 
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Tabell 1. Miljömål nr 7: Ingen övergödning, nationella miljökvalitetsmål samt regionala miljömål 
för Kalmar län  

Nationella mål Kalmar läns miljömål 

Delmål 1. Fram till år 2010 skall de svenska vatten-
burna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig 
verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha 
minskat med minst 20 % från 1995 års nivå. De störs-
ta minskningarna skall ske i de känsligaste område-
na. 
 

Delmål 1. Senast år 2010 ska Kalmar läns vat-
tenburna utsläpp av fosforföreningar från mänsk-
lig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvat-
ten ha minskat med minst 20 procent från 1995 
års nivå. De största minskningarna ska ske i de 
känsligaste områdena. (Regionaliserat mål) 

Delmål 2. Senast år 2010 skall de svenska vatten-
burna utsläppen av kväve från mänsklig verksamhet 
till haven söder om Ålands hav ha minskat med minst 
30 % från 1995 års nivå. 

Delmål 2. Senast år 2010 har Kalmar läns vat-
tenburna utsläppen av kväve från mänsklig 
verksamhet till Östersjön minskat med minst 30 
procent, från 1995 års nivå på 3580 ton vatten-
buret kväve/år till 2 500 ton vattenburet kväve/år 
2010. 

 

Tabell 2. Miljömål nr 8: Levande sjöar och vattendrag, nationella miljökvalitetsmål samt regiona-
la miljömål för Kalmar län  

Nationella mål Kalmar läns miljömål 

Delmål 1. Senast år 2009 ska vattenförsörjningspla-
ner med vattenskyddsområden och skyddsbestäm-
melser ha upprättats för alla allmänna och större 
enskilda ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter 
avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler 
än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m3 per 
dygn i genomsnitt. 

Delmål 1. Senast år 2009 ska vattenskyddsom-
råden och skyddsbestämmelser ha upprättats 
för alla allmänna och större enskilda yt- och 
grundvattentäkter. Med större yt- och grundvat-
tentäkter avses vatten som nyttjas för vattenför-
sörjning till fler än 50 personer eller distribuerar 
mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt. (Regionali-
serat mål) 
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Tabell 3. Miljömål nr 9: Grundvatten av god kvalitet, nationella miljökvalitetsmål samt regionala 
miljömål för Kalmar län  

Nationella mål Kalmar läns miljömål 

Delmål 1. Grundvattenförande geologiska formatio-
ner av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörj-
ning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot 
exploatering som begränsar användningen av vatt-
net.  

Delmål 1. Grundvattenförande geologiska for-
mationer av vikt för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett lång-
siktigt skydd mot exploatering som begränsar 
användningen av vattnet.  

Delmål 2. Senast år 2010 ska användningen av mark 
och vatten inte medföra sådana ändringar av grund-
vattennivåer som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur och 
växtliv i angränsande ekosystem. 

Delmål 2. Senast år 2010 ska användningen av 
mark och vatten inte medföra sådana ändringar 
av grundvattennivåer som ger negativa konse-
kvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten 
eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem.  

Delmål 3. Senast år 2010 ska alla vattenförekomster 
som används för uttag av vatten som är avsett att 
användas som dricksvatten och som ger mer än 10 
m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 50 
personer uppfylla gällande svenska normer för 
dricksvatten av god kvalitet med avseende på förore-
ningar orsakade av mänsklig verksamhet. 

Delmål 3. Senast år 2010 ska alla vattenföre-
komster som används för uttag av vatten som är 
avsett att användas som dricksvatten och som 
ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller 
betjänar mer än 50 personer per år uppfylla 
gällande svenska normer för dricksvatten av god 
kvalitet med avseende på föroreningar orsakade 
av mänsklig verksamhet.  

 
Delmål 4. Vattenförsörjningsplaner för länets 
samtliga kommuner ska upprättas senast år 
2010 och arbetas successivt in i de kommunala 
översiktsplanerna. Vattenförsörjningsplanerna 
ska baseras på material som tas fram inom 
Länsstyrelsens uppdrag enligt vattenförvalt-
ningsförordningen.  

Vattenförsörjningsplanerna ska omfatta yt-, 
grund- och kustvatten, ta hänsyn till avrinnings-
områden och utgöra underlag för mellankom-
munalt samarbete kring vattenförsörjning. 
(Länseget mål) 

 
Delmål 5. Senast år 2015 har restriktioner in-
förts för att förhindra överuttag av vatten i områ-
den med risk för saltvatteninträngning. (Läns-
eget mål) 

 Delmål 6. År 2015 uppvisar Kalmar läns sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustvatten god 
status enligt vattenförvaltningsförordningen och 
EG:s ramdirektiv för vatten. 
Målet omfattar utbredning och sammansättning 
av djur, växter och livsmiljöer liksom halter av 
närsalter och miljögifter. Detta regionala mål 
jämställs med ”god status” enligt vattenförvalt-
ningsförordningen och EG:s ramdirektiv för 
vatten samt ”gynnsam bevarandestatus” i habi-
tatdirektivet. (Länseget mål) 

2.3 Kommunala miljömål 
I Vimmerbys lokala utvecklings- och översiktsplan (LUP, 2007) anges följande förslag 
till inriktningsmål för miljöfrågor: 
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 att åtgärda de risker som finns i boendet med avseende på radon, 
 att optimera energianvändningen i kommunägda lokaler/byggnader, 
 att arbeta för en friskare luft, 
 att aktivt arbeta med naturvården i Vimmerby kommun, 
 att arbeta för att kvaliteten på såväl ytvatten som grundvatten behålls eller för-

bättras. 
 
Utifrån dessa inriktningsmål har ett flertal lokala miljömål tagits fram. De miljömål som 
berör VA-verksamheten i kommunen är följande: 
 
Tabell 4. Lokala miljömål, Vimmerby kommun (LUP, 2007) 

Lokalt miljömål Nationella mål Genomförandetid Ansvar för genomfö-
randet 

Ingen biltvätt ska förekomma 
på hårdgjorda ytor med an-
slutning till kommunalt dagvat-
tennät 

Levande sjöar och vatten-
drag 

Giftfri miljö 

Genomfört till 
2008-2009 (ej 
genomfört, arbete 
pågår) 

Miljö- och byggnämnden 

Teknik- och service-
nämnden* 

Utarbeta en kommunal policy 
för enskilda avlopp 

Levande sjöar och vatten-
drag 

Ingen övergödning 

Genomfört 2011** Miljö- och byggnämnden 

Teknik- och service-
nämnden 

Skapa och/eller uppdatera 
skyddsområden till samtliga 
kommunala dricksvatten- 
anläggningar 

Grundvatten av god kvali-
tet 

Genomfört till 2010 
(ej genomfört, 
arbete pågår) 

Teknik- och service-
nämnden 

* Ansvaret för den kommunala VA-verksamheten har från och med 2010-01-01 överförts från kommunens 
Teknik- och servicenämnd till det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB. 

**Beslut av miljö- och byggnämnden 2011-12-07, § 232, Bedömningsgrunder för handläggning av enskilda 
avloppsanläggningar i Vimmerby kommun.  

 
 
Vision för Vimmerby  
I LUP anges en långsiktig vision för det framtida Vimmerby, som ska präglas av till-
växt, dynamisk utveckling och en stark framtidstro. Vimmerby kommuns ambition är 
att genom sina unika förutsättningar utvecklas till ett mellanregionalt centrum i norra 
Kalmar län. 
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Strategiska mål 
Vimmerby kommun skall verka för att ny teknik stimuleras och att miljösatsningar 
genomförs som visar att kommunen är en miljömedveten kommun som på sikt ska fun-
gera i harmoni med vår livsmiljö (LUP, 2007). 

2.4 Svensk vattenförvaltning 
År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten vilket 
innebär en helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vat-
ten. Direktivet omfattar både ytvatten och grundvatten och det övergripande målet är att 
”uppnå god vattenstatus, så att en långsiktigt hållbar vattenkvalitet och vatten-
användning tryggas”. God status för ytvatten innebär god ekologisk status och god ke-
misk status. För grundvatten är begreppet god status indelat i god kvantitativ och god 
kvalitativ status. 
 
Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljö-
kvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning som gäller för perioden 2010 – 2015. 
Målet är att alla vatten ska nå minst god status under perioden 2015-2027. I åtgärds-
programmet, som riktar sig till kommuner och myndigheter, beskrivs de åtgärder som 
bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid inom 
vattendistriktet.  
 
Åtgärderna innebär dels att utveckla styrmedel, dels konkreta förbättringar av vatten-
miljön. I åtgärdsförslaget anges att kommunerna, i samverkan med länsstyrelserna, be-
höver utveckla VA-planer, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Vidare behö-
ver kommunerna ha vattenskydd och föreskrifter för nuvarande som framtida vatten-
täkter. I den kommunala tillsynen ska verksamheter som kan ha en inverkan på vatten-
miljön i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status prioriteras. När det gäller enskilda avlopp kommer reningskraven 
att öka och kommunen behöver ställa krav på hög skyddsnivå i de fall de påverkar en 
vattenförekomst som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller 
god kemisk status. Det förväntas bli ökade krav på rening av kommunalt avloppsvatten 
(spillvatten, bräddvatten och dagvatten).  



   VA-översikt 
 

 

 2011-12-20 11 (37) 

 

 
 

 

2.5 Kommunens styrande dokument och planer 

Befintliga dokument 

 Vimmerbys gällande översiktsplan (Lokal utvecklings- och översiktsplan, anta-
gen 2007-06-25).  

 Översiktskarta över ledningsnät för VA – Vimmerby kommun.  

 Översiktlig översvämningskartering – genomförd av Myndigheten för samhäll-
skydd och beredskap (MSB). 

 Våtmarksplan för Vimmerby kommun (antagen av kommunfullmäktige 2009-
09-28). 

 Modellering för spillvatten – Vimmerby tätort. 

 Modellering för dagvatten - Vimmerby tätort och Södra Vi. 

 Bedömningsgrund för handläggning av enskilda avloppsanläggningar. 

 Nödlägesberedskap för VA1  

Pågående arbete 

 Ny översiktsplan.  

 Plan för inventering av enskilda avlopp. 

Dokument som saknas i nuläget 

 Dagvattenplan för Vimmerby kommun.  

 Sanerings-, förnyelse- och investeringsplan för ledningsnätet. 

 Åtgärds- och investeringsplan befintliga avloppsreningsverk. 

 Åtgärds- och investeringsplan befintliga vattenverk. 

 Certifiering av avloppsslam (REVAQ). 

 

                                                      
1 Nödlägesberedskap med rutiner finns i verksamhetssystemet med nedanstående punkter. 

1. Personskada 

2. Brand vid någon av VA-anläggningarna 

3. Otjänligt vatten pga. bakterier 

4. Vattenläckor 

5. Provisorisk vattenförsörjning 

6. Annan olägenhet som innebär risk för människors hälsa eller miljö 

Utsläpp till avlopp som kan befaras slå ut avloppsvattenreningen 

Utsläpp av orenat avloppsvatten, metangas mm 

7. Konsekvenser vid elavbrott på VA-anläggningar 



   VA-översikt 
 

 

 2011-12-20 12 (37) 

 

 
 

 

3 Nuläge 

3.1 Kommunal VA-försörjning 
Vimmerby kommun har 15 473 invånare (årsskiftet 2010/2011). Ca 11 600 personer är 
anslutna till kommunal VA-försörjning (2009). 

VA-verksamhetsområde 

Kommunal VA-försörjning finns på 12 orter, se Figur 1. I Bilaga 1 finns detaljerade 
kartor över samtliga verksamhetsområden.  
 

 
Figur 1. Nuvarande VA-verksamhetsområden Vimmerby kommun   

 

Toverum 

Vrångfall 
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Tabell 5. VA-verksamhetsområden, Vimmerby kommun 

Fastställt 
år

Anmärkning

1 Vimmerby 6,47 0,009 2006
Områdesgränser ändrade 
2010

2 Storebro 1,03 1980

3 Gullringen 0,82 0,002 1984

4 Södra Vi 0,88 1973 Ska revideras

5 Frödinge 0,43 1987
Upphävt 2010, vatten från 
Vimmerby

6 Tuna 0,14 0,07 1984

7 Rumskulla 0,23 1986

8 Djursdala (Backa) 0,02 0,1 0,1 1984

8 Djursdala (Skolan) Saknas

9 Locknevi 0,1 Saknas

10 Pelarne Saknas

11 Toverum 0,06 Saknas

12 Vrångfall 0,02 Saknas

Summa: 10,02 0,27 0,19

VattenskyddsområdeOmr. Ort Vatten+Avlopp  
km²

Enbart 
avlopp   

km²

Enbart 
vatten    

km²

 
 
VA-drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen för dricks-, spill- och dag-
vatten sköts från och med 1 januari 2010 av Vimmerby Energi & Miljö AB. De ansva-
rar även för jour och beredskap för vatten- och avloppsverksamheten.  
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Vattenbalans 

Vattenbalansen vid Vimmerby kommuns avloppsreningsverk redovisas i Tabell 6. 
 
Tabell 6. Vattenbalans 2009 i Vimmerby kommuns VA-verk 

Dricksvatten    Avloppsvatten  

Producerad vattenmängd, m3 1 142 704   Total avloppsmängd m3 2 013 208 

Debiterad vattenmängd, m3: 1 110 909   Debiterad mängd spillvatten, m3 1 794 364 

varav hushåll 672 842   Hushåll 932 054 

Industri 438 067   Industri 862 310 

Allmän Uppgift saknas   Allmän Uppgift saknas 

Odebiterad vattenmängd, m3 31 795   Tillskottsvatten, m3 218 844 

Andel odebiterad vattenmängd, % 3  Andel tillskottsvatten, % 11  
Odebiterad mängd per m ledning, 
m3/m 0,17  

 
Tillskottsvatten per m ledning 2,15 

Specifik förbrukning (inkl odeb), 
l/p*d 206  

 
Utspädningsgrad (USG)* 1,8 

Antal anslutna personer p 11 595   Antal anslutna personer (p) 11 595 

Ledningslängd dricksvatten m 183 408   Ledningslängd spillvatten 101 768 

   Bräddat avloppsvatten  
 

*USG Utspädningsgrad: Nyckeltal vilket beräknas som totala mängden flöde per medelspillvattenflöde. 
Exempel USG = 1,7 betyder att totala mängden flöde är 170 % av medelspillvattenflödet. 

 
 Debiterad renvattenmängd år 2009 var 1 110 909 m3 . 

 Medelspillflödet för år 2009 var 63,8 l/s och debiterad renvattenmängd var 
35,2 l/s. 

 Utspädningsgraden för perioden 2009 är 1,8. 

 
Anm. 
Medelvärde enligt statistiksammanställningar av de verkliga nyckeltalen, enligt VA-
FORSK 1995-97, är medelvärdet 2,2 l/s/(l/s) spill, standardavvikelsen är 0,5. 
 
Kommentar: 
Utspädningsgraden är låg vilket visar att åtgärder för att minska mängden ovidkom-
mande vatten har haft effekt. 
 
LDM Ovidkommande flöde per ledningslängd: Nyckeltal vilket beräknas som den totala 
mängden ovidkommande flöde per dygn och meter kommunal självfallsledning. Exem-
pel LDM = 25 betyder att de kommunala (allmänna) självfallsledningarna belastas med 
25 liter ovidkommande vatten per meter och dygn. 
 

 Ovidkommande vatten år 2009 var 600 000 l/d och ledningslängden spillvatten 
var 101 768 m. 

 Ovidkommande vatten per ledningslängd blir för perioden 2009: 5,9. 
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Anm. 
Medelvärde enligt statistiksammanställningar av de verkliga nyckeltalen, enligt VA-
FORSK 1995-97, är medel 18 för LDM, standardavvikelsen är 8,1. LDM anger ovid-
kommande vatten per ledningslängd. 
 
Kommentar: 
LDM är mycket lågt vilket visar att åtgärder för att minska mängden ovidkommande 
vatten har haft effekt. 
 
Den odebiterade mängden dricksvatten är mycket låg. 
 
Förbrukningen, 206 liter per person och dygn (l/p*d), ligger något över riksgenomsnittet 
som är 188 l/p*d (2009). 

Dricksvatten 

Det finns 12 stycken kommunala vattenverk i kommunen. 
 

 
Figur 2. De större vattenverken i Vimmerby kommun. Det finns två stycken vattenverk i Djursda-
la. 

 

Vrångfall 

Toverum 
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Figur 3. Produktion vid vattenverk i Vimmerby kommun.  

 
Vattenledningsnätet är ca 183 km. Det finns 2 st. vattentorn och 4 st. högreservoarer, 
samt 4 st. tryckstegringsstationer i distributionsnätet.  
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Figur 4. Vattenledningar, ledningslängd/ort. Dricksvatten produceras vid 12 st vattenverk (2 st 
vattenverk i Djursdala). 
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Vimmerby kommun har egen produktion av dricksvatten. Dricksvatten produceras vid 
12 st. vattenverk. 
 
 
Tabell 7. Vattenledningssystemet i Vimmerby kommun 

Huvudvattenledningar 183 408 
Servisledningar 232 151 
Summa ledningslängd 415 559 
  
Servisledningar 3 720 
Brandposter 345 
Avstängningsventiler 1470 
Luftningsventiler 32 
Reservoarer 6 
Tryckstegringsstationer 4 
Vattenmätare 3 800 

 
Reservvattentäkter för vattenverken inom kommunen saknas. Det finns dock möjlighet 
att efter viss omkoppling på ledningsnätet distribuera vatten från Vimmerby vattenverk 
till Södra Vi vattenverk och vice versa.  
 
Beredskapsplan för nödvattenförsörjning finns delvis med i kommunens gemensamma 
beredskapsplan ”Kommunalteknisk försörjning”. Denna är under omarbetning och be-
räknas bli klar 2012.  

Avloppsvatten 

Spillvattenledningsnätet är ca 164 km långt varav 149 km självfallsledningar, 15 km 
tryckavloppsledningar och 27 avloppspumpstationer. Avloppsvattnet genomgår rening 
vid 4 avloppsreningsverk, 4 markbäddar, 2 infiltrationsanläggningar samt 3 biodammar.  
 
Tabell 8. Reningsanläggningar för avloppsvatten i Vimmerby kommun  

Anläggning 
Djursdala 
Gullringen 
Pelarne 
Rumskulla 
Storebro 
Södra Vi 
Toverum 
Tuna 
Vimmerby +Frödinge 
Vrångfall 

 
 
Nedan redovisas grafiskt reningsanläggningarna med reningssteg. 
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Figur 5. Renad mängd avloppsvatten per år och anläggning, Vimmerby kommun.  
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Figur 6. Spillvattenledningar, ledningslängd/ort.  

 
 
Tabell 9. Spillvattenledningssystemet 

Spillvattenförande ledningar 164 010   
varav självfallsledningar 149 252 
varav tryckledningar 14 758  
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Servisledningar 18 903 
Summa ledningslängd 182 913 
Servisledningar 2259 
Nedstigningsbrunnar 2559 
Rens-tillsynsbrunnar 223 
Avloppspumpstationer 27 
LTA-pumpar med driftansvar - 

 

Verksamheter med miljöpåverkan inom VA-verksamhetsområdet 

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar som inne-
bär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för negativ påverkan på männi-
skors hälsa eller miljön. I miljöbalkens (1998:808) 9 kapitel och förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras utsläpp från förore-
ningskällor som till exempel fabriker, värmeverk, deponier och avloppsutsläpp. Den 
reglerar även miljöpåverkan från jordbruk, täktverksamhet och vindkraftverk.  
 
Miljöfarlig verksamhet delas in i olika klasser. 

 A-verksamhet – Tillståndspliktig (tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen).  

 B-verksamhet - Tillståndspliktig (tillstånd söks hos länsstyrelsen). 

 C-verksamhet – Anmälningspliktig (anmälan görs till kommunens nämnd för 
miljöfrågor).  

 U-verksamhet - miljöfarliga verksamheter som varken är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga. 

 
Antal verksamheter med miljöpåverkan i Vimmerby kommun finns redovisat nedan.  
 
Tabell 10. Verksamheter med miljöpåverkan, Vimmerby kommun 

Verksamhet Inom VA-verksamhetsområde Utanför VA-verksamhetsområde 
A-verksamheter - - 
B-verksamheter 15 9 
C-verksamheter 40  25 
U-verksamheter 125 35 

 
Siffrorna ovan avser miljöfarlig industriell verksamhet. För branschen lantbruk och öv-
rig djurhållning tillkommer ca. 20 st C-verksamheter samt ca 400-500 U-verksamheter. 
 
Troligen är det ytterst få objekt med miljöfarlig verksamhet som är lokaliserade utanför 
VA-verksamhetsområdet och som bedöms hamna inom de områden som kan vara aktu-
ella att ingå i VA-verksamhetsområdet (sk. omvandlingsområden) (Pers. komm. Stefan 
Larsson, Vimmerby kommun, 2011). 
 
Vimmerby kommun (miljö- och byggnämnden) har tillsynsansvar för C- och U-
verksamheterna samt B-objekt inom branschen lantbruk (för nuvarande ett objekt). 
Länsstyrelsen i Kalmar ansvarar för övrig tillsyn av B-anläggningar. 
 



   VA-översikt 
 

 

 2011-12-20 22 (37) 

 

 
 

Miljöförvaltningens tillsynsbesök av B-verksamhet har hittills genomförts årligen. För 
övriga verksamheter, C- och U-verksamheter, finns ingen fastställd tillsynsfrekvens 
utan tillsynen har bedrivits med hänsyn till den miljöfarliga verksamhetens art och om-
fattning samt utifrån tillgängliga resurser inom förvaltningen. 

Tillskottsvatten 

Av avloppsvattens ca 2 000 000 m3 är ca 218 000 m3 tillskottsvatten från bl. a. dagvat-
ten. Ledningsnätet för spillvatten i Vimmerby har studerats med avseende på tillskotts-
vatten. 
 
En sanerings- och förnyelseplan för ledningsnätet saknas i dagsläget. 

Bräddningar 

Bräddningar på grund av nederbörd inträffade år 2010 vid fyra tillfällen vid Vimmerby 
avloppsverk, bräddad mängd var ca 200 m3. På ledningsnätet inträffade inga bräddning-
ar. I Tabell 11 redovisas samtliga avloppspumpstationer i Vimmerby kommun samt var 
de bräddar. 
 
Tabell 11. Nödutlopp från avloppspumpstationer 

Pumpstation Ort Nödutlopp till 

Edvardsberg Gullringen Vervelån-Stångån 

Gullringshus Gullringen Vervelån-Stångån 

Lyan Gullringen Vervelån-Stångån 

Kommunpottan Gullringen Vervelån-Stångån 

Q8 Gullringen Vervelån-Stångån 

34:an  Storebro Stångån 

Stranden Storebro Stångån 

Halkbanan Vimmerby Stångån 

Vendladal Vimmerby Stångån 

Ullriksdal Vimmerby Stångån 

Spegelgatan Vimmerby Stångån 

Fagerströms Vimmerby Stångån 

Ceosvallen Vimmerby Stångån 

Trekanten Vimmerby Stångån 

Skillingarum Vimmerby Stångån 

Fransson Vimmerby Stångån 

Nossen Vimmerby Stångån 

Toppesten Vimmerby Stångån 

Långholmen Södra vi Stångån 
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Södermalm Södra vi Stångån 

Skolan Södra vi Stångån 

Sjärnstigen Frödinge Gröppleån-Botorpströmmen

Frödinge Frödinge-Vimmerby Gröppleån-Botorpströmmen

Hagen Frödinge-Vimmerby Gröppleån-Botorpströmmen

Långbrössle Frödinge-Vimmerby Stångån 

Borstingen Frödinge-Vimmerby Stångån 

Borg Frödinge-Vimmerby Stångån 

 

Dag- och dränvatten 

Dagvattenledningsnätet är 110 km långt. Totalt finns det 5 avrinningsområden inom 
Vimmerby som representerar större dagvattenledningars upptagningsområde och/eller 
en topografiskt avgränsad yta.  
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 Botorpsströmmen 

 Marströmmen 

 Silverån 

 Virån 

 

‐

10    

20    

30    

40    

50    

60    

70    

80    

90    

Le
d
n
in
gs
lä
n
gd

 i
 k
m

Dagvattenledningar

 
Figur 7. Dagvattenledningar, ledningslängd/ort.  
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Tabell 12. Dagvattenledningssystemet 

Dagvatten huvudledningar 110 296 
Servisledning 10 060 
Summa ledningslängd 120 356 
Nedstigningsbrunnar (ej sandf) 1 756 
Rens-tillsynsbrunnar 174 
Pumpstationer - 
Dagvattenreningsanläggningar 1 
Dagvatten fördröjningsanläggningar 11 

 
Dagvattennätet är väl utbyggt, kombinerade ledningar (dagvattenförande spillvattenled-
ningar) saknas i stort, vilket medför att mängden ovidkommande vatten till avloppsver-
ken är låg. 

Förnyelsetakt 

Åldersuppgifter saknas på merparten av ledningsnätet, men kan antas ligga i intervallet 
20-50 år. 
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Figur 8. Ledningsnätets ålder.  

 
År 1862 bildas de kommuner som senare kommer att uppgå i Vimmerby kommun. De 
äldsta landskommunerna var relativt små till ytan och hade ofta samma gränser som 
socknen. Under storkommunsreformen på 1950-talet slogs flera av de små kommunerna 
samman till större enheter. Storkommunerna slogs år 1971 samman till nuvarande 
Vimmerby kommun.  
 
År 1810 hade Vimmerby stad 969 innevånare vilka hade ökat till 2 215 vid sekelskiftet 
1900. Under 1940- och 50-talen skedde en stark befolkningstillväxt och vid nästa sekel-
skifte, 2000, uppgick befolkningen i själva staden till 7 808. 
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VA-ledningsnätet har byggts ut sedan början av 1900-talet. Större delen av VA-
ledningsnätet byggdes ut under 60-, 70- och 80-talet.  
 
Tabell 13. Förnyelsetakt beräknad på förnyad ledningslängd av huvudledningsnätet.  

Ledningsslag 2009 2010 2011 Medel Förnyelsetakt 

V 2,7  1,1  7,8*)  3,9  47 år  2 %  

S 0,5  0,2 0,4  0,37  403 år  0,7 %  

D 0,7  1,0  0,7  0,8  138 år 0,7 % 
*) Överföringsledning Södra Vi-Vimmerby. 

 
Förnyelsetakt är knutet till ledningsnätens ålder. Förnyelsetakten varierar kraftigt mellan 
svenska kommuner, men en vanlig nivå är ca 0,5 %. Vimmerby kommun har en låg 
förnyelsetakt eftersom ledningsnätet är förhållandevis nyanlagt. Det har hittills inte fun-
nits anledning att förnya ledningsnätet på grund av dess ålder. Den utförda förnyelsen 
har gjorts utifrån akuta insatser. På 10-20 års sikt blir det aktuellt att ta ställning till om 
förnyelsetakten bör ökas.  

3.2 Enskild VA-försörjning 
I Vimmerby kommun finns fem större enskilda gemensamhetsanläggningar för avlopp 
(> 25 pe). Samtliga fem anläggningar är belägna väster om riksväg 34. 
 
Tabell 14. Större enskilda gemensamhetsanläggningar för avlopp (> 25 pe) i Vimmerby kom-
mun  

Anläggning  Typ av anläggning Fastighet 

Rumskulla Fritid AB Stugby för fritidshus Hylta 1:72 

Söderhult livet på landet Turistanläggning Slitshult 1:40, 1:41 och 1:44 

Trafikverket Åkebo Rastplats Vimmerby-Ingebo 1:3 

Lilla Sverigebyn Turistanläggning Vi-Målen 1:18 och 1:17 

Örsåsa Loge Nöjesanläggning Örsåsa 2:106 
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Figur 9. Större enskilda gemensamhetsanläggningar för avlopp (> 25 pe) i Vimmerby kommun  

 
Någon inventering av enskilda avlopp i Vimmerby kommun är ännu ej genomförd men 
Miljö- och byggnämnden har fattat beslut om att det ska påbörjas under 2012.  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram ett kartskikt med samtliga tillståndsgivna av-
lopp 1972-2009 samt några från 2010. För Vimmerbys del är det ca 1250 st (Figur 10). 
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Figur 10. Enskilda avloppsanläggningar i Vimmerby kommun  

 
Enligt uppgift från den kommunala renhållningsorganisationen töms 1940 slambrunnar. 
Det betyder sannolikt att den siffran också motsvarar 1940 enskilda avlopp. Ett mörker-
tal på enskilda avlopp finns erfarenhetsmässigt alltid, d.v.s. avlopp där slamtömning ej 
utförs genom kommunen eller där fastighetsägaren saknar slamavskiljare. En kvalifice-
rad bedömning är att detta mörkertal uppgår till mellan 300 och 350 avloppsanlägg-
ningar. Det medför att det uppskattningsvis finns ca 2300 fastigheter inom kommunen 
med enskilt avlopp. 

Uppställning av prioriteringsgrupper med avseende på enskilda avlopp 

Någon inventering av enskilda avlopp är ännu ej genomförd i Vimmerby kommun. Föl-
jande antagande kan, utifrån erfarenhet från aktuellt arbetsområde i kommunen, göras: 
 

 Det byggs ca. 30 nya enskilda avlopp per år i kommunen.  

 Tiden mellan 1987 och 2011 (24 år x 30 st): 720 st. anläggningar.  

 De 15 senaste åren (15 år x 30 st): 450 st. anläggningar. 
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Med dessa antagande fås följande antal enskilda avlopp i de tre olika kategorierna: 
 
Tabell 15. Enskilda avlopp 

Prioriterings-
grupp 

Beskrivning Antal 

1 Avlopp utan tillstånd eller beslut äldre än 1987
Avlopp utan tillstånd är inte lagliga och måste söka tillstånd.  
Avlopp med beslut äldre än 1987 döms ut och behöver söka nytt tillstånd.2 
 

1 580 

2 Avlopp äldre än 15 år
Ses över genom miljötillsyn. 

 

270

3 Avlopp yngre än 15 år 
Är godkända och omfattas ej av löpande tillsyn om inte klagomål eller drift-
problem anmälts till kommunens miljöförvaltning. 

450

 
Totalt 
 

 
2300 

 

 
Siffrorna är uppskattade men stämmer sannolikt bra med hänsyn till tidigare erfarenhe-
ter från aktuellt arbetsområde inom kommunen. Det innebär att cirka 20 % av de enskil-
da avloppen är godkända, ca. 70 % är inte lagliga och skall byggas om, medan resteran-
de 10 % blir föremål för miljötillsyn och bedömning av vilka insatser som krävs för 
fortsatt drift. 

Principer för normal respektive hög skyddsnivå 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanläggningar för hus-
hållsspillvatten är det upp till tillsynsmyndigheten i respektive kommun att bedöma vil-
ka områden som det bör ställas strängare reningskrav på, dvs. hög skyddsnivå. I övriga 
områden är utgångspunkten att normalkrav ska ställas, dvs. normal skyddsnivå. Miljö- 
och byggnämnden har fattat beslut om bedömningsnorm för handläggning av enskilda 
avlopp i kommunen (2011-12-07, § 232).  
 
Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram kommer reningskraven på enskilda avlopp 
att öka. Kommunen kommer att behöva ställa krav på hög skyddsnivå i de fall de på-
verkar en vattenförekomst som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status eller god kemisk status. 

3.3 Vattenförekomster 
Potentiella vattenresurser för kommunens framtida dricksvattenförsörjning finns i form 
av ytvatten samt grundvatten. När det gäller potentiella grundvattenresurser så har SGU 
identifierat och föreslagit vilka grundvattenförekomster som kan användas för dricks-
vattenuttag. Detta finns redovisat i en databas över grundvattenområden (Grundvatten-
kartan). 
 
                                                      
2 Anläggningar som är äldre än 20 år behöver ofta åtgärdas på grund av att den efterföljande reningen är 
bristfällig. 
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Länsstyrelsen i Kalmar län har påbörjat arbetet med att ta fram en regional vattenför-
sörjningsplan för länet. Kommunbesök har genomförts i Vimmerby kommun 2011-09-
29 för genomgång av kommunens vattenförsörjningssituation. 

Grundvattenresurser 

I Bilaga 2 redovisas potentiella grundvattenresurser kring tätorterna i Vimmerby kom-
mun. Uttagsmöjligheterna i jordlagren redovisas i Tabell 4 och uttagsmöjligheterna i 
berggrunden i Tabell 5. 
 
Grundvattentillgångarna i formationen Vimmerby - Södra Vi - Gullringen har av SGU 
placerats i klass 1B2, vilket är den tredje högsta klassen för geologiska formationer av 
nationell betydelse för vattenförsörjningen (SGU, 2004). Vid planarbete bör hänsyn tas 
till att detta område samt grundvattentillgångarna norr om Rumskulla och vid Marianne-
lund kan användas som vattentäkt om de ordinarie vattentäkterna skulle få försämrad 
kvalitet eller kvantitet.  
 
Tabell 16. Grundvattentillgångar i jordlagren, Vimmerby kommun 

Område  Grundvattentillgång 

Vimmerby Mycket stor grundvattentillgång, 25-125 l/s 
(ca 2000-10000 m3/d). 

Södra Vi – Gullringen (- Kisa) Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s (ca 400-
2000 m3/d). 

Norr om Rumskulla Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s (ca 400-
2000 m3/d). 

Mariannelund Stor grundvattentillgång, 5-25 l/s (ca 400-
2000 m3/d). 

 
 

Tabell 17. Grundvattentillgångar i berggrunden, Vimmerby kommun 

Område  Grundvattentillgång 

Norra Vimmerby kommun Urberg. Mediankapacitet 2000-6000 l/h (ca 
50-150 m3/d). 

Södra Vimmerby kommun Urberg. Mediankapacitet 600-2000 l/h (ca 
15-50 m3/d). 

Ytvattenresurser 

När det gäller potentiella ytvattenresurser för dricksvattenuttag, finns i dagsläget ingen 
motsvarande identifiering som för grundvattenresurser. I Vattenmyndighetens databas, 
Vatteninformationssystem för Sverige (www.viss.lst.se), finns dock resultat från natio-
nella övervakningsprogram och den samordnade recipientkontrollen. Dessa resultat har 
använts för att bestämma ekologisk samt kemisk status enligt vattendirektivet (se även 
2.4 Svensk vattenförvaltning). 
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I Vimmerby kommun finns 340 sjöar över 1 ha (0,01 km2), och ca 6,5 % av kommunens 
yta utgörs av vattenarealer. Flera av sjöarna håller en mycket god vattenkvalitet och kan 
vara lämpliga för dricksvattenproduktion. För att undersöka vattenkvaliteten och dess 
lämplighet för beredning till dricksvatten krävs dock omfattande provtagning, analys 
och utredning. Att uppföra ett nytt ytvattenverk för beredning till dricksvatten kräver 
även stora investeringar. 

3.4 Gällande miljökvalitetsnormer 
Vimmerby ligger i södra Östersjöns vattendistrikt. Inom Vimmerby kommun har vat-
tenmyndigheten hittills statusklassificerat 21 grundvattenförekomster, 19 sjöar samt 34 
vattendrag.  

Grundvatten 

Samtliga grundvattenförekomster bedöms ha god kemisk samt kvantitativ status, men 
för ett fåtal finns risk för försämrad kvalitet och god kemisk status kanske inte uppnås 
2015 (Bilaga 3, Statusklassificering av grundvattenförekomster i Vimmerby kommun). 

Ytvatten 

Flertalet sjöar samt vattendrag har god ekologisk samt kemisk status (Bilaga 4 samt 
Bilaga 5, Statusklassificering av ytvattenförekomster i Vimmerby kommun). Dessa vat-
tenförekomster bedöms även erhålla God status år 2015. Undantaget är halten av kvick-
silver. I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, 
vattendrag och kustvatten. Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige 
och utomlands. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga 
är internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvick-
silver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid (www.viss.lst.se, 
2011-11-07).  
 
I sjöarna Anen, Juttern, Krön (mellersta delen) och Ören bedömdes den ekologiska sta-
tusen som måttlig och i Krön (norra delen) som otillfredsställande. Risk finns att God 
status inte uppnås i dessa sjöar till 2015.  
 
I flertalet av de klassificerade vattendragen bedömdes den ekologiska statusen som 
måttlig. I Falsterboån (Yxern – Gerssjöbäcken), Hällån (Gerssjöbäcken – Solaren), 
Vanstadån, Verån (Ver – Solnen) samt Älsterebäcken bedömdes den ekologiska statu-
sen som otillfredsställande. I flera fall var orsaken till denna bedömning definitiva vand-
ringshinder samt omgrävda vattendrag. I dessa vattendrag finns risk att God status inte 
uppnås till 2015.  

3.5 Kända risker och problem 
Utsläpp till vatten handlar i Vimmerbys fall främst om dagvatten, det vill säga regn- och 
smältvatten som för med sig föroreningar från tak och vägar, genom ledningar och di-
ken, ut i sjöar, vattendrag och hav. För de vattendrag som har låg vattenomsättning 
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och/eller tar emot stora mängder dagvatten kan dagvattnets bidrag av föroreningar få en 
märkbar negativ effekt.  
 
Nederbördens förändring under de kommande 100 åren är starkt kopplad till klimatför-
ändringarna. De prognoser som görs på grund av förväntade klimatförändringar pekar 
alla mot större nederbördsmängder de kommande 100 åren (SMHI, Rossby Centre). 
 
För svenska förhållanden, i de (fåtal) fall, där jämförelser med regnstatistik långt bakåt i 
tiden varit möjliga, kan man inte se någon trend i form av ökade regnintensiteter den 
senaste 25-30-årsperioden jämfört med tidigare data. 
 
Det råder stor samstämmighet bland forskare att nederbördsmängderna kommer att 
kunna både öka och/eller minska beroende på var man befinner sig och vilken tid på 
året man avser. För Sveriges del kommer nederbörden under vintermånaderna generellt 
att öka. Sommarnederbörden kommer att minska i söder. Risken för högintensiva regn 
sommartid kan trots detta öka. 
 
Vid kraftiga regn är det mycket viktigt att dagvattenledningar och andra anordningar är 
dimensionerade för att klara av dessa stora vattenmängder. Under perioden 1995-2005 
byggdes flera dagvattenmagasin i Vimmerby tätort, och under den sista 5-årsperioden 
har inga källaröversvämningar orsakade av överbelastade ledningar inträffat i Vimmer-
by (Bo Palmer, pers. komm). Planer finns för att bygga fler magasin då nya delar av 
Vimmerby exploateras.  
 
Tabell 18. Utjämningsmagasin dagvatten, Vimmerby tätort 

Lundgatan 

Källängsparken 

Resecentrum 

Södra Industrigatan 

Norra Industrigatan 

Biblioteksgatan 

Västra Tullportsgatan 

Drottninggatan-Rektorsgatan 

Gymnasiet (Norr) 

Sjukhuset 

Värmeverket 
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Figur 11. Dagvattenmagasin i Vimmerby byggda 1995-2005. 

 
Dessa frågor kommer att diskuteras mer ingående i Vimmerby kommuns VA-policy 
som ska arbetas fram under 2012. 
 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har gjort en översiktlig över-
svämningskartering längs Storån och Stångån (MSB, 2010). Den visar att delar av Sto-
rebro och Vimmerby kommer att bli översvämmade vid 100-årsflöden. Vid höga flöden 
finns stor risk för inducering av ytvatten från Stångån i vattentäkten vid Skillingarum 
(Vimmerby vattenverk). Det är även risk att själva vattenverket blir översvämmat.  
 
Det finns inga kända miljö- och hälsoproblem på grund av enskilda VA-anläggningar 
inom kommunen, men de enskilda avloppen har ännu inte inventerats. Erfarenhetsmäs-
sigt brukar det finnas en andel bristfälliga avloppslösningar som kan ge påverkan på 
miljö och hälsa.  
 
Inom VA-verksamhetsområdet finns flera små avloppsanläggningar. Flera av dem har 
brister i reningen. Misstanke finns om att grund- och ytvatten påverkas, men detta är 
ännu inte klarlagt.  
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4 Framtida utveckling 

4.1 Framtidsbild enligt översiktsplan 2007 
I den Lokala utvecklings och översiktsplanen (LUP, 2007) finns bl.a. följande inrikt-
ningsmål för boende i Vimmerby kommun: 
 

 Kommunen skall i sin planering verka för att en bred variation av boendemöj-
ligheter erbjuds, även i exklusiva boendelägen i natursköna miljöer. 

 
Detta kan bl.a. innebära bebyggelse i sjönära områden, och om detta blir verklighet är 
det mycket viktigt att VA-lösningarna anordnas så att eventuell påverkan på sjöar och 
vattendrag minimeras.  
 

För att utreda behovet av VA-lösningar vid bebyggelseutvecklingen genomförs model-
leringar. Dessa genomförs för Vimmerby centrum, kompletterande bebyggelse i och 
utanför tätorterna samt för eventuella nya verksamhetsområden.  

 

Kapacitetsöversyn av dagvattenledningsnätet har även genomförts med hjälp av beräk-
ningsprogram. 

4.2 Områden med behov av förbättrad VA-försörjning 
I Vimmerby kommun finns ett flertal områden med samlad bebyggelse där avloppslös-
ningarna i flera fall är bristfälliga. Diskussioner har först om att skapa VA-
verksamhetsområden för dessa. Områdenas storlek och avgränsning är ännu inte beslu-
tade vilket medför svårigheter att uppskatta antal tänkbara objekt som eventuellt skall 
anslutas till kommunalt VA. 
 
I många områden är fritidshusen inte avstyckade som egna fastigheter, och därför har 
det endast gjorts en grov uppskattning över antalet tänkbara byggnader för anslutning. 
Dessa siffror kan komma att ändras när beslut har fattats om kommunal VA-utbyggnad. 

 
Tabell 19. Omvandlingsområden med behov av förbättrad VA-försörjning  

Område  Antal byggnader/område 

Björkhult, Gullringen  Ca. 13 st 

Krön, Södra vi Drygt 100 st (Runt södra Krön upp till landsvägsbron vid 
Sund. Siffran inkluderar ej tillkommande planerad explo-
atering som beräknas till ca. 15 st hushåll) 

Snesaren, Djursdala Drygt 50 st (Runt sjön Snesaren. Siffran inkluderar ej 
tillkommande planerad exploatering som beräknas till 
ca. 13 st hushåll) 

Toverum, Locknevi Ca. 25 st 

Borstingen, Vimmerby Ca. 30 st 
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Nossen, Vimmerby Drygt 40 st (På västra sidan av sjön Nossen, Höknäset) 

Ca. 20 st (På östra sidan av sjön Nossen, Grägarp) 

Älåkraområdet Ca. 40 st (Inklusive Vinketomta) 

Mossjön, Pelarne Ca 40 st (På östra sidan av Mossjön inkl. Pelarne och 
Pelarnehult) 

Åsjön, Rumskulla Drygt 40 st (på Vimmerbysidan. Ytterligare 5-6 st samt 
Spillhammarbadets Camping på Eksjösidan) 

Solnen, Solnebo Drygt 30 st (På östra sidan av sjön Solnen) 

Gissen, Tobo Ca. 50 st (På området från golfbanan och ut på udden 
vid Björkhyddan. Siffran inkluderar ej tillkommande pla-
nerad exploatering som beräknas till ca. 15-20 st bygg-
nader) 

 

Kartor över de aktuella områdena finns i Bilaga 6.  

 

Flera av dessa områden är sjönära, och för att klara intentionerna i EU:s ramdirektiv för 
vatten om att ingen försämring får ske av vattenkvaliteten är tillfredsställande lösningar 
för avloppshantering nödvändig. 

4.3 Framtida krav på VA-verksamheten 
I vattenmyndighetens åtgärdsprogram ställs bland annat krav på att kommunerna ska 
arbeta för att minska föroreningsbelastningen på de vattenförekomster som inte uppnår 
eller som riskerar att inte uppnå god ekologisk eller kemiskt status.  
 
Vimmerby har naturliga förutsättningar för att rena dagvatten som inte kostar så myck-
et, t.ex. anläggning av våtmarker. I nuläget saknas dock Dagvattenplan för Vimmerby 
kommun.  
 
Idag saknas kväverening på avloppsreningsverket i Vimmerby tätort, vilket kan bli ett 
krav i framtiden.  
 
För ytterligare kretsloppsanpassning avseende t.ex. fosfor bör återföring av slam till 
jordbruksmark ske i närområdet. För att lättare kunna avyttra slammet ska certifiering 
av avloppsslam genomföras (REVAQ). Idag sprids slam från avloppsreningsverken ut 
på åkermark, men ej i närområdet. 
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5 Behov 

5.1 Inom verksamhetsområdet 
 Dagvattenhantering och -rening – utreda möjligheterna att anlägga våtmarker för 

dagvattenrening. 

 Systematiskt program för TV-inspektion av ledningsnätens kondition behövs 
som underlag för åtgärdsplanering. 

 Behov identifierade vid TV-inspektion av ledningsnätens kondition ska åtgärdas.  

 Lista med förnyelse- och renoveringsåtgärder för ledningssystemet behöver 
struktureras och metod för prioritering behöver utarbetas. 

 Kommunala avloppsanläggningar med behov av bättre rening ses över. 

 Certifiering av det kommunala avloppsslammet enligt REVAQ-modellen. 

 Vattenskyddsområden samt tillhörande vattenskyddsföreskrifter ses över för att 
förbättra det framtida skyddet av kommunens samtliga vattentäkter. 

 Underhålls- och investeringsplaner (byggnad, maskin, el, styr och regler) för be-
fintliga anläggningar (vatten och avlopp) – Omedelbara behov, behov 0-5 år, 5-
10 år och 10 år-. 

5.2 Utanför verksamhetsområdet 
 Strategiskt beslut om framtida avloppslösning för befintliga enskilda avlopp. 

 Inventering av enskilda avlopp. 

 Beslut om avloppsfrågans lösning i omvandlingsområden. 
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6 Slutsatser 
I översiktsplanen görs förtätning och nyexploatering huvudsakligen inom nuvarande 
VA-verksamhetsområde där kapaciteten är god och där det inte bedöms finnas några 
flaskhalsar i systemet. Detta innebär att det befintliga VA-systemet utnyttjas väl.  
 
Inom VA-verksamhetsområdet finns flera små avloppsanläggningar. Flera av dem har 
brister i reningen som bör utredas och åtgärdas.  Även certifieringen av det kommunala 
avloppsslammet enligt REVAQ-modellen behöver påbörjas. 
 
När det gäller dricksvattnet behöver samtliga kommunala vattentäkter ses över så att 
dessa får fastställda vattenskyddsområden samt uppdaterade vattenskyddsföreskrifter. 
Avsikten är att kunna upprätthålla ett förebyggande och uthålligt skydd för vattnet till 
den kommunala dricksvattenförsörjningen. 
 
I Vimmerby kommun finns ett flertal områden med samlad bebyggelse där avloppslös-
ningarna i flera fall är bristfälliga. Diskussioner har förts om att skapa VA-
verksamhetsområden för dessa.  
 
Vimmerby kommun har redan till viss del vidtagit åtgärder för att ta hand om dagvatten. 
I framtiden kommer större krav att ställas på att ta hand om dagvattnet på ett långsiktigt 
hållbart sätt med hänsyn till miljökvalitetsnormerna.  Även om Vimmerby svarar för en 
mycket liten del av påverkan på vattnets status, är det viktigt att planera för att kunna 
bidra till att normerna kan uppnås. Dagvattenfrågan är viktig att beakta eftersom klimat-
förändringar bedöms ge upphov till mer intensiva regn och därmed större dagvattenflö-
den och högre föroreningsbelastning på recipienterna. 
 
Förutsättningar för att ta hand om dagvatten med LOD (Lokalt Omhändertagande av 
Dagvatten) och genom rening i dagvattendammar och våtmarker bedöms goda. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att det i bebyggelsekärnor kan vara svårt att avsätta de ytor 
som krävs för en effektiv dagvattenrening.  
 
Genomgång av alla anläggningar avseende framtida investeringar och underhållsåtgär-
der fördelade på omedelbara åtgärder, åtgärder inom 5 år respektive 10 år och åtgärder 
längre fram saknas till stora delar och bör tas fram. 
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Bilaga 3. Statusklassificering av grundvattenförekomster i Vimmerby kommun (VISS, 2011‐11‐07, www.viss.lst.se)

Namn Vattenkategori Kemisk status  Kvantitativ status Risk att kemisk status  Risk att kvantitativ status 
inte uppnås till 2015 inte uppnås till 2015

Mariannelund‐länsgränsen, norr Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
SE641236‐149224 Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
SE641751‐151330 Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Ås vid Gullringen‐Södra Vi, Fågelhem Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Ås vid Gullringen‐Södra Vi, Södra Vi Grundvatten God God Risk (träindustri) Ingen risk 
Ås vid Gullringen‐Södra Vi, Sundsholm Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Mariannelund‐länsgränsen, Hjorten Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Mariannelundsåsen Grundvatten God God Förorenat objekt inom förekomsten  Ingen risk 
Silverdalen Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Hultsfredsdeltat Grundvatten God God Risk (kvicksilver, batterifabrik, förorenad mark) Ingen risk 
Västra skogen Grundvatten God God Risk (klorfenoler, motorbana, skjutbanor) Ingen risk 
Storebro övre Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Ydreforsformationen Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Rumskulla‐Stångån Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Stångån‐Brånhult Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Stångån‐Björnebro Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Storebro nedre Grundvatten God God Risk (gjuteri‐deponi) Ingen risk 
Vimmerby‐Skillingarum Grundvatten God God Risk Ingen risk 
Vimmerby‐Hamra Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Norr om Silverån, Sjöarp‐Svartstorp Grundvatten God God Ingen risk  Ingen risk 
Totebo (SE638939‐152322) Grundvatten God God Risk (växtbekämpningsmedel) Ingen risk 



Bilaga 4. Statusklassificering av sjöar i Vimmerby kommun (VISS, 2011‐11‐07, www.viss.lst.se)

Namn Kemisk status  Ekologisk status Risk att kemisk status  Risk att ekologisk status 
inte uppnås till 2015 inte uppnås till 2015

Anen God Måttlig Ingen risk* Risk (försurning)
Gersjön God God Ingen risk* Ingen risk
Gissen God God Ingen risk* Ingen risk
Hjorten God God Ingen risk* Risk (försurning)
Juttern God Måttlig Ingen risk* Risk
Krön (norra delen) God Otillfredsställande Ingen risk* Risk
Krön (mellersta delen) God Måttlig Ingen risk* Risk
Mossjön God God Ingen risk* Ingen risk
Möckeln God God Ingen risk* Ingen risk
Möckeln God God Ingen risk* Ingen risk
Nossen God God Ingen risk* Ingen risk
Nyn God God Ingen risk* Ingen risk
Solaren God God Ingen risk* Ingen risk
Solnen God God Ingen risk* Ingen risk
Spillen God God Ingen risk* Ingen risk
Spillen God God Ingen risk* Ingen risk
Tunasjön God God Ingen risk* Ingen risk
Yxern God God Ingen risk* Ingen risk
Ören God Måttlig Ingen risk* Risk



Bilaga 5. Statusklassificering av vattendrag i Vimmerby kommun (VISS, 2011‐11‐07, www.viss.lst.se)

Namn Kemisk status  Ekologisk status Risk att kemisk status  Risk att ekologisk status 
inte uppnås till 2015 inte uppnås till 2015

Botorpsströmmen: Spillen ‐ Spillen God God Ingen risk* Ingen risk
Bredshultån God God Ingen risk* Ingen risk
Falsterboån: Yxern ‐ Gerssjöbäcken God Otillfredsställande (vandringshinder) Ingen risk* Risk
Gerssjöbäcken God Måttlig (omgrävning) Ingen risk* Risk
Gröppleån God Måttlig (vandringshinder) Ingen risk* Risk
Herrestorpeån God Måttlig Ingen risk* Risk
Hällån: Gerssjöbäcken ‐ Solaren God Otillfredsställande (vandringshinder) Ingen risk* Risk
Högerumsån God Måttlig Ingen risk* Risk
Hökforsbäcken God Måttlig Ingen risk* Risk
Lillån: Hjorten ‐ källan God Måttlig Ingen risk* Risk
Lillån: Stångån ‐ Hjorten God Måttlig Ingen risk* Risk
Nylingsån God Måttlig (försurning) Ingen risk* Risk
Silverån: Brusaån ‐ källan God God Ingen risk* Ingen risk
Silverån: Lillån ‐ Brusaån God God Ingen risk* Ingen risk
Stångån: Herrestorpeån ‐ Lillån God Måttlig Ingen risk* Risk
Stångån: Högerumsån ‐ Älsterebäcken God Måttlig Risk (miljögifter) Risk
Stångån: Juttern ‐ Vervelån God Måttlig Ingen risk* Risk
Stångån: Krön ‐ Högerumsån God God Ingen risk* Ingen risk
Stångån: Krön ‐ Krön God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Stångån: Lillån ‐ Stångån God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Stångån: Vervelån ‐ Krön God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Stångån: Älsterebäcken ‐ Herrestorpeån God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Toteboån: Hjorten ‐ Tätsjöbäcken God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Tunaån: Bredshultån ‐ Hökforsbäcken God Måttlig (fisk, hydromorfologi) Ingen risk* Risk
Tunaån: Hökforsbäcken ‐ Tunasjön God Måttlig (fisk, hydromorfologi) Ingen risk* Risk
Tunaån: Möckeln ‐ källan God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Tunaån: Tunasjön ‐ Möckeln God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Tätsjöbäcken God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Vanstadån God Otillfredsställande (fisk) Ingen risk* Risk
Vervelån: Stångån ‐ Ören God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Vervelån: Ören ‐ Verveln God Måttlig (fisk) Ingen risk* Risk
Verån: Ver ‐ Solnen God Otillfredsställande (fisk, hydromorfologi, vandringshinder) Ingen risk* Risk
Älsterebäcken God Otillfredsställande (fisk) Ingen risk* Risk

*exklusive kvicksilver




























