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Utredning av allmänna vattentjänster för Åshuvudet, 
Sandvikens kommun 

Yttrande 

Sandvikens kommun har upprättat en vatten- och avloppsplan som antogs av 

kommunfullmäktige i juni 2019. I planen presenteras en tidplan för en 

potentiell utbyggnad av allmänna vatten- och avloppstjänster i olika områden 

inom Sandvikens kommun. På kort sikt, dvs inom fyraårsperioden 2020-

2023 ska områdena Högbo-Västanåsen, Norrbro, Åshuvudet och Norrby 

prioriteras, vilket innebär att utredning och eventuell utbyggnad planeras att 

påbörjas senast 2023.  

Utifrån de utredningar och underlag Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har för området Åshuvudet, bedömer 

VGS att det finns behov av de allmänna vattentjänsterna för avlopp och 

dricksvatten i området för 8 st. fastigheter. Fastigheterna ligger uppe på åsen 

och vissa av fastigheterna är redan anslutna till det kommunala 

dricksvattennätet. 

För 18 st. fritidshus ute på udden som ingår i samfälligheten Lund S:21 

bedömer VGS att det inte finns ett behov av allmänna vattentjänster. Detta 

motiveras med att samtliga fritidshus i dagsläget endast har enkla BDT-

avlopp med torrtoaletter som klarar hög skyddsnivå för miljöskyddet. För 

dricksvattenförsörjningen finns en gemensamhetsanläggning där samtliga 

fritidshus är anslutna. Dricksvattnet provtas regelbundet och proverna visar 

på god dricksvattenkvalitet. Därmed är skyddet för människors hälsa och 

miljön tillfredställande.  

För fritidshusen bör avtal upprättas som reglerar att de i framtiden kommer 

att fortsättningsvis nyttjas som fritidshus med relativ enkel standard och på 

så sätt bibehålls en låg belastning på Storsjön med avseende på 

näringsämnespåverkan och på den allmänna badplatsen Strandbaden med 

avseende på bakteriepåverkan. 
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Det bedöms vidare att dagvattenhanteringen kan hanteras inom respektive 

fastighet för hela området och behöver därför inte hanteras genom 

kommunalt verksamhetsområde.  

VGS bedömer att Sandvikens kommun har en skyldighet att tillhandahålla 

allmänna vattentjänster för 8 st. utpekade fastigheter för Åshuvudet (se 

bilaga). Fastigheterna ligger uppe på åsen och ett antal av fastigheterna 

bebos permanent. Bedömningen motiveras med att området har samlad 

bebyggelse och det finns ett behov av långsiktigt hållbart omhändertagande 

av avloppsvatten i området pga. närheten till Storsjön som har dålig 

ekologisk status med avseende på näringsämnespåverkan. Genom att ansluta 

området bedöms att den lokala miljöpåverkan på Storsjön minimeras.  

Området ligger också inom Årsundas vattenskyddsområde och några 

fastigheter inom planerat utökat vattenskyddsområde. Enligt 

vattenskyddsföreskrifterna för området får inte avloppsvatten släppas ut på 

eller i marken. Åsen där fastigheterna ligger består av isälvssediment och 

marken har hög genomsläpplighet och utgör hög sårbarhet för grundvattnet. 

Det bedöms också att förutsättningarna för att ansluta fastigheterna till de 

allmänna avlopp- och vattentjänsterna är god eftersom området angränsar till 

befintligt verksamhetsområde.  

Vissa av fastigheterna är redan anslutna till det kommunala dricksvattennätet 

och för övriga icke anslutna fastigheter säkerställs en långsiktig hållbar 

dricksvattenförsörjning genom att ansluta till det kommunala 

dricksvattennätet. 

Det finns 2 st fastigheter norrut på åsen (Lund 2:12 och Lund 2:13). Dessa 

bedöms inte innefattas i den samlade bebyggelsen. Dessa fastigheter kommer 

därmed inte att ingå i verksamhetsområdet. 

 

Bilagor: 

Lista berörda fastigheter för anslutning till allmänna vattentjänster 

Karta över området Åshuvudet 
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