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VA- STRATEGI FÖR OSBY KOMMUN
Vi gör det alla, använder vatten på ett eller annat sätt – dricker, duschar, vattnar, bara blickar ut över det, finner ro och fascineras av livet i det. Listan kan
göras lång och frågorna är många men hur fungerar det och hur hänger det ihop?
Vad vi vet är att vattnet är livsviktigt och att det cirkulerar i ett kretslopp. Det vill säga att vattnet vi idag dricker och nyttjar är samma som dinosaurierna en
gång i tiden drack. Samma vatten som framtida kommuninvånare ska dricka, bada och fiska i.
Kommunen har ansvar i att förvalta och säkerställa att det i Osby kommun finns tillgång till dricksvatten och att hanteringen av avloppsvatten och dagvatten
sker på ett ansvarsfullt sätt, för att påverka våra sjöar och vattendrag så lite som möjligt. Det vatten som tidigare generationer nyttjat för att bygga våra orter
och driva vår utveckling är det nu vår tur att förvalta. Framtidens vattenkvalité styrs av hur vi agerar här och nu.
Denna strategi pekar ut riktningen för hur vi tar ansvar och bygger en hållbar VA-försörjning där vi förvaltar och utvecklar VA-försörjningen utifrån den framtida kommuninvånarens behov. Strategin är framtagen med en medvetenhet om att Osby kommun är del i ett stort vattensystem och att vattnet är gränslöst. Vi
är medvetna om att dagens VA struktur står inför utmaningar såsom sårbarhet avseende dricksvattenförsörjning och vår påverkan på sjöar och vattendrag. De
verkliga frågorna är, ska vi vara trygga och få rent dricksvatten i kranen och ska vi kunna bada i våra vatten? För mig är svaret, självklart! För att lyckas med
det här hos oss och i vår region måste kommunerna hjälpas åt och jobba gemensamt. Var och en har inte förutsättningar att långsiktigt klara det på egen hand.
Idag samverkar Osby kommun inte inom regional VA-försörjning, vi är som en isolerad ö. Omställningsarbetet från isolerad ö till regional samverkan innebär
stora investeringar men som jag ser det finns inget val. Osby kommun ska vara en del i ett hållbart samhälle med en robust dricksvattenförsörjning och ansvar
för påverkan på våra sjöar och vattendrag.
Frågorna som diskuterats och väckts är många och alla svaren har vi inte här och nu men vad jag vet är att vi tillsammans behöver tänka nytt, tänka utanför
vår kommungräns och utmana oss själva. Vi måste vara modiga i Osby kommun och komma till handling. Vi kan inte bara prata om och identifiera hot utan vi
måste hantera dem. Denna strategi syftar att ta oss till handling – skapa en medvetenhet om vad vi behöver göra och i vilken riktning vi ska gå.
Det är tillsammans vi bygger ett hållbart och livskraftigt samhälle och för detta krävs samverkan. Så låt oss samverka så mycket det går!

Marika Bjerstedt Hansen
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BAKGRUND
Vatten följer inte de kommunala geografiska gränserna utan delas av regioner
och kommuner. För att hitta hållbara vatten- och avlopps (VA) lösningar
måste man se till helheten både lokalt och regionalt samt samverka kring
vattenanvändningen och påverkan. För att nå en hållbar VA-försörjning
krävs en långsiktig planering med tydliga beslut om vilken utveckling
kommunen strävar efter samt kunskap om de dricksvattentillgångar samt
sjöar och vattendrag som blir berörda. Med en strategi för utvecklingen
av VA skapas förutsättningar för en bättre vattenkvalité och en robust
dricksvattenförsörjning. Behovet av att ta fram övergripande planer för
VA har accelererat under de senaste åren, dels genom att det är ett av
kommunernas ansvar i vattendirektivets och miljömålens åtgärdsprogram
och dels av att vikten i att planera för hur både enskilt och kommunalt VA
ska hanteras och utvecklas har synliggjorts. Miljökraven inom området har
under de senaste åren ökat och förväntas öka ytterligare för att Sverige och
EU ska kunna uppfylla bland annat vattendirektivet och miljömålen. Med
kommunernas ansvar för mark- och vattenförvaltning, fysisk planering,
dricksvattenförsörjning, avloppsrening samt tillsyn har de en betydande roll i
arbetet med genomförandet av vattendirektivet och miljömålen.

SYFTE OCH MÅL
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En strategi behandlar en fråga eller ett område på en övergripande nivå
med avsikt att få en gemensam bild i politik och förvaltning att arbeta efter.
VA-strategin för Osby kommun syftar till att ta ett helhetsgrepp på hur
VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Arbetet
tar avstamp i beslutade ställningstagande i översiktplan antagen år 2010.
Planeringshorisonten för genomförandet är år 2040 med hänsyn tagen till de
stora infrastrukturprojekt som strategin fastställer. Målet är att på ett hållbart
sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska
påverkan från VA i våra vattenförekomster. Strategin ska vidare fungera som
en vägvisare i ekonomiska investeringar samt fungera som ett underlag vid
beställningar till det kommunala driftbolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(SBVT). Strategin är avgränsad till att behandla kommunal VA-försörjning
angående dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad

bebyggelse. Strategin behandlar inte enskilda anläggningar eller vattnets
påverkan på samhället vid översvämning, skyfall och torka. Utbyggnad
för exploatering av bostäder, verksamhetsområde eller handel hanteras ej i
strategin utan i översiktplan och detaljplan.

VA FÖRSÖRJNING
VA-försörjning delas in i tre områden, dricksvatten, avloppsvatten samt
dagvatten och för varje område finns ett ledningsnät. I Osby kommun finns
det verksamhetsområde för VA i Osby tätort, Lönsboda, Killeberg - Loshult,
Hökön och Visseltofta. Inom verksamhetsområdena ansvarar kommunen
för försörjningen av dricksvatten samt omhändertagande av avloppsvatten
och i de flesta fall även dagvatten. Utanför verksamhetsområdena ansvarar
den enskilda fastighetsägaren alternativt samfälligheter för sin försörjning
av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten genom enskilda
anläggningar. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har
kommunen ansvar att bygga ut VA där det behövs i ett större sammanhang
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljön. Områden där
framtida utbyggnad av kommunalt VA krävs enligt lag behandlas i strategin
och benämns som samlad bebyggelse.
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UTMANINGAR, FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH OMVÄRLD
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UTMANINGAR
Osby kommun står inför utmaningar i sin VA-försörjning både vad gäller
struktur och befintliga anläggningar. De stora utmaningarna ligger i sårbarhet
i dricksvattenförsörjningen, ledningsnät med bristande funktion samt
ålderstigna anläggningar som behöver moderniseras alternativt byggas om.
Även dagvattnets påverkan och förväntat framtida ansvar för områden med
samlad bebyggelse skapar en osäkerhet inför prioriteringar och investeringar.
För att möta framtidens krav på VA-försörjning och för att uppnå en hållbar
VA-försörjning behöver förändringar genomföras. VA-försörjningens
infrastruktur kan liknas vid strukturerna för trafik och el, de är nödvändiga
för samhällets funktion, har stora anläggningskostnader samt ska fungera och
driftas under många år. Därför är det viktigt att studera utmaningarna i ett
långsiktigt gränslöst perspektiv det vill säga en hållbar VA-försörjning 25-50
år framåt i tiden. En hållbar VA-försörjning innebär ur ett socialt perspektiv
att vi har tillgång till dricksvatten och att våra ytvatten går att använda till
rekreation. Ur ett ekologiskt perspektiv innebär detta att vi minskar vår
belastning på miljön, både vad gäller påverkan genom utsläpp men även
genom uttag av resurser. En ekonomiskt hållbar VA-försörjning ser främst
till ovanstående värden med insikten att vi planerar och driver en viktig
samhällsfunktion ur ett långsiktigt perspektiv där kortsiktiga ekonomiska
vinster står åt sidan för långsiktiga korrekta investeringar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
INRIKTNINGAR
Antagna politiska inriktningar som berör strategin finns i Översiktsplanen
antagen år 2010.
• Osby kommun ska agera och verka för att grundvattentillgångarna i kommunen skyddas och att vattentillgången är långsiktig och hållbar.
• Avloppsvatten och dagvatten ska tas om hand och hanteras på ett sådant sätt
att det inte förorenar grundvattnet.
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• I Osby kommun ska alla invånare tillförsäkras tillgång på dricksvatten av
god kvalité.
• Osby kommun söker samarbetspartners där det finns gemensamma frågor att
lösa och där samarbetet ökar förutsättningen för en framgångsrik lösning.
LAGSTIFTNING
Det är ett flertal lagstiftningar som har betydelse för VA. De olika lagarna har
inte stiftas utifrån en gemensam bakomliggande tanke, utan har tillkommit
och reviderats var för sig under olika tidsperioder. Detta gör att de ibland är
motstridiga, att det finns luckor i lagstiftningen och att vissa bestämmelser
överlappar varandra. Lagstiftning av störst betydelse är:
Miljöbalken; reglerar utsläpp av avloppsvatten. Även vattendirektivet är
implementerat i Miljöbalken och vattentäkter omfattas av balken.
Plan – och bygglagen; innehåller bestämmelser om planering av mark och
vatten och om byggande.
Lagen om allmänna vattentjänster; innehåller bestämmelser inom kommunalt
verksamhetsområde för vatten- och avlopp inkluderande om och när
verksamhetsområde ska inrättas.
Livsmedelverkets författningssamling; ställer krav på dricksvatten.
MILJÖMÅL
Det finns 16 stycken nationella miljömål i Sverige med syftet att belysa den
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Av miljömålen är det
fem stycken som berör strategin.
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• God bebyggd miljö
• Grundvatten av god kvalitet
Utifrån de nationella miljömålen utformas regionala mål av länsstyrelserna
och lokala mål av kommunerna. I Osby kommun finns lokala miljömål
antagna 2009.
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OMVÄRLD
Osby kommun är på inget sätt en unik kommun i att stå inför stora utmaningar
inom VA. Utmaningarnas storlek skiljer sig åt mellan kommunerna beroende
på kommunernas olika förutsättningar. I stort handlar det för alla om att ha
en trygg och robust framställning och distribution av dricksvatten och att
hantera hot avseende föroreningar och vattenbrist. Ledningsnäten ska vara
säkra från in- och utläckage. Avlopps- och dagvatten ska påverka våra hav,
sjöar, vattendrag och grundvatten så lite som möjligt och VA ska byggas ut
till områden med samlad bebyggelse. Utmaningarna är stora och kostsamma.
För att hitta hållbara lösningar är det viktigt att lyfta perspektivet från de
geografiskt satta kommunala gränserna och istället lokalisera potentiella
möjligheter till samarbete kring VA-frågor med närliggande kommuner
både avseende dricksvatten samt utbyggnad och rening av avloppsvatten.
Traditionellt sett har varje kommun löst VA-försörjning inom sitt geografiska
område, men med de framtida utmaningar vi ser är det av stor betydelse att se
VA-frågan ur ett regionalt perspektiv. Ensam är inte alltid stark och för Osby
kommun är det nödvändigt att samarbeta och samverka i stort och smått, dels
för att säkra regionens dricksvattenförsörjning och dels för att kommunerna
ska kunna uppnå uppsatta direktiv och mål för VA-försörjningen.

VA FÖRSÖRJNING - NULÄGE
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VA FÖRSÖRJNING – NULÄGE
I kommunen ligger orterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Loshult, Hökön
och Visseltofta inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
Här distribuerar kommunen dricksvatten, avleder och renar spillvatten
samt avleder dagvatten. Inom Osby kommun är ca 3400 abonnenter
anslutna till kommunalt VA. Kartan illustrerar dagens VA-försörjning samt
grannkommunernas närliggande anläggningar. Osby kommun framställer
och renar dricksvatten från fem vattentäkter inom kommunen, den största
utgörs av Skeingesjön. Avloppsvatten renas i fem kommunala reningsverk
och dagvatten inom verksamhetsområde leds i huvudsak bort till närliggande
sjöar och vattendrag. Störst påverkan från VA är det på Osbysjön och
Ekeshultsån. För att sörja för att dricksvatten levereras och avloppsvatten och
dagvatten leds bort finns ca 36 mil ledningar. Ledningsnätet för avloppsvatten
och dagvatten är i stort ett utbyggt duplikatsystem, vilket innebär att det är
separata ledningar för avloppsvatten och dagvatten. Dagens VA-försörjning
sker generellt i mindre anläggningar i orterna. Dricksvattenproduktionen
är sårbar, ledningsnätens funktion visar stora brister, sjöar och vattendrag
påverkas och kunskapen om dagvattnets påverkan är låg.

DRICKSVATTEN
Osby kommun har fem vattenverk där det framställs dricksvatten Maglaröd
för Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta. Varje verk har
en vattentäkt med tillhörande vattenskyddsområden knutet till sig. Maglaröd
vattenverk tar vatten från Skeingesjön och förser Osby tätort med dricksvatten.
Skeingesjön ligger i Osby och Hässleholm kommun, dock är det endast Osby
kommun som använder sjön som dricksvattentäkt. Lönsboda, Killeberg,
Hökön och Visseltofta får sitt dricksvatten från lokala grundvattenförekomster.
Av tabellen framgår att Osby kommuns totala dricksvattenbehov är ca
800 000 m3/år. Tabellen synliggör att samtliga grundvattentäkter saknar
vattendom. Ingen dricksvattentäkt har reservtäkt och lagringskapaciteten är
delvis bristfällig. I Visseltofta och Lönsboda finns föroreningar i grundvattnet,
vilka renas bort med aktivt kol. Lönsboda har även begränsad tillgång på
bra grundvatten vilket innebär att vattentäkten i Lönsboda, ur ett långsiktigt
perspektiv, ej bör tjäna som vattentäkt.
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Ort

Behov
(m3/år)

Skydd
Vattendom/Vattenskyddsområde (år)

Reservoar
(m3/år)

Osby tätort

600 000

1996/2003

2 800

Helhetsyn avseende skydd av Skeingesjön saknas.

Lönsboda

130 000

Nej/2006

1 200

Begränsad tillgång på grundvatten.
Grundvattent delvis förorenat.

KillebergLoshult

50 000

Nej/1974

60

Begränsad tillgång på grundvatten.

Hökön

10 000

Nej/1974

40

Nya skyddsföreskrifter arbetas fram.

Visseltofta

8 000

Nej/1980

40

Detta innebär att distributionen och framställandet av dricksvatten är sårbart.
Det högst prioriterade avseende dricksvattnet är att kommunen säkerställer
en robust infrastruktur och trygg distribution av dricksvatten till kommunens
medborgare och verksamheter. Kommunen har goda förutsättningar
avseende mängd dricksvatten att distribuera från Maglaröd. Dock är
stukturen i ledningssystem ej sådan idag att Maglaröd kan distribuera mer
än till Osby tätort. Skeingesjön med Maglaröd vattenverk har kapacitet att
utgöra en regionalt viktig dricksvattenförekomst och därav är det mycket
viktigt att redan idag arbeta långsiktigt med skydd och föreskrifter för hela
Skeingesjön. Beslut är fattat av kommunfullmäktige att bygga ut kommunalt
avlopp i Brunkelstorp med syfte att minska påverkan från enskilda avlopp i
Skeingesjön.
Huvudsakliga brister i dagens dricksvattenproduktion:
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• Begränsad tillgång till vatten i Lönsboda, Killeberg och Visseltofta.

Kommentar

Begränsad tillgång på grundvatten
Grundvattnet förorenat.

• Förorenade områden som påverkar grundvatten för dricksvattenproduktion i
Lönsboda, Visseltofta och vid Skansen, Sibbarp.
• Hög sårbarhet.
• Inga reservvattentäkter.
• Få uttag har tillstånd.
• Skydden för vattentäkterna är ålderdomliga och otillräckliga.
• För låg reservoarkapacitet.

AVLOPPSVATTEN
Avloppsvattnet utgörs av avloppsvatten från hushåll och verksamheter. Det
finns fem lokala reningsverk Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön,
Visseltofta och flertal pumpstationer vid våra orter. Reningsverken har
utsläppspunkt i Helgeås avrinningsområde undantagsvis Lönsbodas
reningsverk som har utsläpp i Skräbeåns avrinningsområde. Det viktigaste
avseende omhändertagandet av avloppsvatten är att detta påverkar våra sjöar
och vattendrag i så begränsad omfattning som möjligt.
Huvudsakliga brister i dagens omhändertagande av avloppsvatten:
• Reningsverken påverkar flera sjöar och vattendrag.
• Flera reningsverk har uppnått sin tekniska livslängd och kräver
modernisering.
• Reningsverket till Osby tätort är beläget på en plats som är attraktiv att
exploatera.
• Ytterliggare exploatering av Visseltofta kräver ett nytt reningsverk.

DAGVATTEN
Dagvatten är tillfälliga flöden som regn och smältvatten. Kommunen har
ansvaret för dagvattenhanteringen inom flertalet av VA-försörjningens
verksamhetsområde. Dagvattnet i Osby kommun leds orenat till recipienter,
det vill säga till diken, åar och sjöar. Detta är ett problem främst för Osbysjön,
eftersom sjön tar emot mycket dagvatten från Osby tätort samtidigt som sjön
är väldigt grund. Osbysjön har dessutom ett stort värde för kommunen med
flera badplatser som används av både invånare och turister. För att mängden
utsläpp av orenat vatten ska minska i Osbysjön är det viktigt att vattnet renas
innan det når recipienten. Dagvatten ska inte ha en negativ påverkan på
människors hälsa och miljön utan fungera som en resurs i vattnets kretslopp.
13

Huvudsakliga brister i dagens hantering av dagvatten:

SAMLAD BEBYGGELSE

• Det finns låg kännedom om dagvattnets innehåll och hur det påverkar våra
sjöar och vattendrag.

I Osby kommun finns ca 1800 hushåll med egna alternativt samägda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar. Inventerings- och åtgärdsarbete har
sedan år 2010 varit prioriterat och majoriteten av de enskilda avloppen är idag
inventerade. Flertalet av de enskilda avlopp som inventerats är undermåliga
och kräver åtgärd. En viktig del i att skapa förutsättningar för bättre vattenkvalité är att detta arbete även fortsättningsvis prioriteras. Majoriteten av de
enskilda avloppen omfattas inte av framtida kommunalt VA utan måste åtgärdas av de enskilda fastighetsägarna.
Det finns områden som idag har enskild VA-försörjning men där kommunen
kan antas ha ett ansvar att lösa VA-försörjningen enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Ansvaret innebär att det krävs allmänna VA-anläggningar om
VA-försörjningen av hälso- och/eller miljöskäl måste lösas i ett större sammanhang. Hälso- och/eller miljöskäl innebär en sammanvägning av flera faktorer,
exempelvis problem med vattenförsörjning och var området är placerat med
tanke på recipient, känslig eller skyddsvärd miljö och offentliga bad. För att
avgöra om ett område ingår i det kommunala ansvaret gällande samlad bebyggelse har en analys genomförts av Osby kommun, där man konstaterat att
kommunen har tre område som omfattas av det kommunala ansvaret, Östra
Genastorp, Hasslaröd samt Sibbarp skansen.

• Dagvatten omhändertas på traditionellt sätt i ledningsnät som ej utgör någon
resurs i kretsloppet.
• Osbysjön är en stor mottagare av orenat dagvatten.
• Lönsboda och Killeberg har särskilt stora problem med dagvatten som
tränger in i ledningsnäten för avlopp.

LEDNINGSNÄT
För att distribuera dricksvatten samt leda bort avlopps- och dagvatten inom
våra verksamhetsområden har kommunen totalt ca 36 mil ledningar fördelat
på tre olika ledningnät; dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten med
tillhörande distributionssystem. Överlag är ledningsnätet föråldrat, uppvisar
stora brister och har ett stort förnyelsebehov. Det är viktigt att ledningsnätet
förnyas i takt med behovet. Ett bra ledningsnät säkerställer distribution av
vatten, förorenar inte samt hushåller med naturresurser.
Huvudsakliga brister i dagens ledningsnät:
• Det saknas kunskap om ledningsnätens status för att kunna prioritera rätt
investeringar avseende underhåll och förnyelse.
• Ledningsnätet har betydande in- och utläckage.
• Ledningsnätet är generellt sett ålderdomligt och reinvesteringsbehovet stort.
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VA FÖRSÖRJNING - FRAMTID
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STÄLLNINGSTAGANDE
• Vår dricksvattenförsörjning präglas av kvalité, kvantitet och leveranssäkerhet.
• Vi verkar för en regionalt robust VA-försörjning där långsiktighet och säkerhet
värderas högre än pris.
• Vårt omhändertagande av avloppsvatten ska vara driftsäkert och modernt. Vi ska
rena avloppsvatten med utgångspunkt att påverkan på recipient ska vara så låg som
möjligt. Långsiktighet ska prägla processen snarare än kortsiktiga ekonomiska
besparingar.
• Vårt dagvatten berikar oss istället för att belasta miljön.
• Kommunens VA-anläggningar ska drivas på ett långsiktigt hållbart sätt med hänsyn
till både miljö och ekonomi.
• Vår VA-försörjning genomsyras av en medvetenhet om samhällets förutsättningar,
förändringar och sårbarhet. Arbetet säkerställs genom riskbedömningar och
krisplaner.
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VA FÖRSÖRJNING – FRAMTID
Kartan på framtidens VA-försörjning visar hur Osby kommun långsiktigt ska
säkra tillgången på dricksvatten för Osby tätort och Lönsboda, men även med
Skeingesjön bidra till en regionalt robust dricksvattenförsörjning. Strategin
lyfter perspektivet från det enskilda kommunala till en större regional bild.
Målet är att bygga en VA-försörjning med trygg och robust framställning,
distribution av dricksvatten och ett bra omhändertagande av avloppsvatten
från reningsverk och dagvatten från tätort. Handlingsplanen utgår från det
lokala men med perspektiv på att sätta in de delar man kan i ett större regionalt
perspektiv. Handlingsplanen stärker både den lokala och regionala VA-försörjningen. Samverkan är nyckeln.

HANDLINGSPLAN
ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR
Den stora förändringen från nuläge till framtid är föreslagna överföringsledningar. För en kommun med flera mindre orter är det en utmaning att i varje
ort ha reningsverk, vattentäkt och reservvattentäkt. Systemet är inte heller
hållbart ur ett ekonomiskt driftperspektiv. Överföringsledningarna syftar till att
minska sårbarheten för varje enskild ort och minska antal anläggningar. Överföringsledningarna Osby tätort (Skeingesjön) - Broby samt Vilshult - Osby
tätort är även viktiga ur ett regionalt perspektiv avseende dricksvattenförsörjning.
Framtida överföringsledningar innebär ledning både för dricksvatten och
avloppsvatten. Överföringsledningarna kommer att utgöra verksamhetsområden vilket innebär att fastigheter längs med överföringsledningarna kan ingå i
VA-kollektivet. Överföringsledningarna utgörs av nedanstående stråk:
Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby
Vilshult - Lönsboda - Hökön - Killeberg- Osby tätort
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Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby

DRICKSVATTEN

Ledningen minskar kommunens sårbarhet genom att säkerställa reservvatten
till Osby tätort från Kristianstad via Östra Göinge. Ledningen ansluter till befintlig överföringsledning mellan Broby - Knislinge - Hanaskog - Kristianstad.
Reservoarkapaciteten behöver förstärkas för distributions- och underhållsuppehåll. Avloppsvatten kan överföras från Osby tätort till Knislinge reningsverk
och Osbys reningsverk kan då avvecklas. Ledningen är mycket viktig för Östra Göinge kommuns dricksvattenförsörjning då ledningen möjliggör tillgång
till vatten från Skeingesjön via Osby kommun. Östra Genastorp kopplas in vid
byggnation av denna överföringsledning alternativt byggs Östra Genastorp
och Östanå ihop som ett första steg. Skeingesjön har i gällande
vattendom utrymme att bidra till Östra Göinges behov. Ur ett långsiktigt perspektiv behöver större uttag säkras genom utökad vattendom för att Skeingesjön ska utgöra en regional dricksvattentillgång.

Osby kommuns högsta prioritet i försörjning av dricksvatten är att koppla
ihop sitt lokala distributionssystem med ett regionalt för att försäkra sig om en
långsiktigt robust och trygg distribution av dricksvatten. Att koppla ihop systemen regionalt är en nödvändighet för att Osby kommun ska kunna säkerställa tillgång samt reservvatten. Ytterligare en utmaning är att långsiktigt skydda
sin största och mest betydelsefulla dricksvattentillgång, Skeingesjön.

Vilshult - Lönsboda - Hökön - Killeberg - Osby tätort

• Bygg ut kommunalt VA till Brunkelstorp enligt beslut.

Denna överföringsledning är en viktig regional åtgärd genom att koppla samman de regionalt stora tillgångarna avseende dricksvatten i stråket BromöllaOsby- Kristianstad. För Osby kommun skulle överföringsledningen innebära
att vattenverket och reningsverket i Lönsboda, Hökön och Killeberg kan
läggas ner. Avloppsvattnet från Lönsboda reningsverk kan då antingen ledas
till Jämshögs reningsverk alternativ till Osby tätorts reningsverk och i sin
förlängning till Knislinge reningsverk.

• Holma vattenskyddsområde upphävs.

Åtgärder för dricksvatten:
• Förstärka och utveckla Skeingesjön till en regional dricksvattentillgång,
avseende vattenskydd med helhetssyn och vattendom.
• Maglaröds vattenverk byggs ut för att möta strategins behov.

• Dricksvattenledning till Sibbarp, Skansen permanentas.
• Lönsboda, Hökön och Killeberg vattenverk läggs ner när
vattendistributionen är säkrad via överföringsledning. Övriga verk rustas och
underhålls för att möta upp strategins behov.
• Nya reservoarer planeras utifrån strategins behov.
• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka
med Hallaryd, Älmhults kommun.
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AVLOPPSVATTEN
Då överföringsledningar för vatten är prioriterade är det naturligt att avloppsvatten också följer de föreslagna stråken. Genom föreslagna överföringsledningar kan avloppsvatten överföras mellan orterna och antal verk inom Osby
kommun minska. Konsekvensen blir färre utsläppspunkter och
förutsättningarna för en god vattenkvalité i sjöar och vattendrag förstärks.
Åtgärder för avloppsvatten:
• Lönsboda, Hökön, Killeberg och Osby reningsverk läggs ner efterhand som
överföringsledningar byggs ut.
• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka med
Hallaryd, Älmhults kommun.

DAGVATTEN
Dagvatten påverkar våra sjöar och vattendrag samt kan orsaka översvämningar.
Alla kommuner har utmaningar vad gäller dagvatten och dess påverkan. För att
Osby kommun ska vara väl rustat för framtida utmaningar och krav på dagvattenutsläpp är det viktigt att öka kunskapen om dess innehåll. Vid ombyggnad
och nyanläggning ska dagvatten utgöra en resurs i vattnets kretslopp istället
för att vara en belastning för recipient. För att säkerställa Osbysjöns framtida
vattenkvalité och tillgång avseende rekreation måste utsläpp av förorenat dagvatten upphöra.
Åtgärder för dagvatten:
• Öka kunskapen om dagvattnets innehåll för att kunna minska dess påverkan
där behov föreligger.
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• Vid nyanläggning eller när befintliga ledningar renoveras undersöks möjligheten till öppna dagvattenlösningar.
• Vid fysisk planering av och i våra orter utreds och säkerställs ytor för omhändertagande av dagvatten.

LEDNINGSNÄT
Utan ett fungerande ledningsnät med tillhörande distributionssystem har det
ingen betydelse att vi har god tillgång på dricksvatten och målsättning att
minska vår påverkan på recipient. Distributionen av dricksvattnet måste vara
säker mot föroreningar och fri från läckor för att hushålla med resurserna och
trygga leveranssäkerheten. Omvänt behöver ledningsnäten för avloppsvattnet
vara täta för att förhindra att föroreningar läcker ut på vägen till reningsverken
men även för att reningsverken ej ska belastas med inläckande grundvatten.
Ledningsnäten har en begränsad teknisk livslängd. Det är viktigt att de underhålls och förnyas med utgångspunkt från denna så att underhållsbehov inte
ackumuleras och därmed riskerar ekonomi och robusthet. Även klimatförändringen har inverkan på ledningssystemen genom att vissa ledningssystem inte
längre klarar de flöden som uppkommer utan att uppgraderas. Kunskap om
ledningsnätens status är avgörande för att arbeta förebyggande och långsiktigt
och för att prioritera rätt insatser i arbetet för att motverka in- och utläckage
samt säkerställa distributionen av dricksvattnet.

SAMLAD BEBYGGELSE
I Osby kommun finns tre område med samlad bebyggelse som idag inte är
anslutet till kommunalt VA, Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen.
Möjlighet finns att ansluta Östra Genastorp till Östanå vattenverk respektive
reningsverk som en första del på överföringsledningen mellan Osby tätort
- Östra Genastorp - Östanå - Broby - Knislinge. Hasslaröd byggs ut i samband med utbyggnad av nytt bostadsområde och Sibbarp Skansen byggs ut i
samband med att dricksvattenledningen dit görs permanent. Enskilda avlopp
i områden i väntan på utbyggnad av kommunalt VA hanteras av Tillsyn- och
tillståndsnämnden.
Åtgärder för samlad bebyggelse:
• För Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen ska utredning och tidsplan för inrättande av kommunalt VA område beslutas.

Åtgärder för ledningsnäten:
• En ledningsförnyelseplan arbetas fram för att säkerställa ledningsnätens
långsiktiga funktion.
• Kontinuerligt arbeta med att säkerställa ledningsnätens långsiktiga funktion.
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GENOMFÖRANDE
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GENOMFÖRANDE
Framtidens VA-försörjning ställer krav på en process med flera steg beroende
av varandra. För att lyckas i arbetet krävs att beslut inom VA-försörjningen
fattas med utgångspunkt i denna strategi och kommande tillhörande utredningar och beslut. Strategin fastställer i handlingsplanen en rad åtgärder för
dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad bebyggelse.
Åtgärderna är i strategin inte rangordnade eller prioriterade på grund av att de
samtliga är av stor vikt för en framtida hållbar VA-försörjning. Prioritering och
tidsplan framgår av investeringsplanen för VA. Det viktiga vid genomförandet
är att se helheten i VA-försörjningen och ha insikten och förståelsen för att
flera av åtgärderna är beroende av varandra. Strategin arbetas in i kommande
översiktplan. Framtida mål och budgetar ska utgå från strategin.
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