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Sammanfattning 
Eda kommun är en gränskommun, med Norge som granne och hälften av befolkningen i 

kommunen bor på landsbygden. Eda har en vision om att vara en positiv gränskommun, där 

människor möts och som präglas av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att 

utvecklas. I linje med denna vision behöver en god vattenförsörjning i nutid och i framtiden 

säkerställas och för det krävs en fungerande VA-planering. Enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster (LAV) ansvarar kommunerna för VA-planeringen i Sverige och 

Vattenmyndigheten för Västerhavet har tagit fram ett åtgärdsprogram, som innebär att alla yt- 

och grundvattenförekomster ska nå minst god kvantitativ, ekologisk och kemisk status. 

Miljöbalken, plan och bygglagen, anläggningslagen och föreskrifter av livsmedelsverket 

reglerar dessutom dricksvatten-försörjning och avlopp. Sveriges riksdag har även tagit fram 

miljökvalitetsmål, där fyra av 16 mål kopplas till vatten eller avlopp. Det är varje kommuns 

ansvar att uppfylla miljökvalitetsmålen på lokal nivå. I Eda kommun finns ett antal 

skyddsvärden i form av naturreservat, natura 2000-områden och riksintressen som även ska 

skyddas från en ohållbar vatten- eller avloppshantering.  

 

I kommunen finns det sju verksamhetsområden för allmänt VA och inom dessa områden finns 

fem avloppsreningsverk och fem vattenverk. Varje vattenverk har ett uttag av vatten i en 

grundvattentäkt och fyra av fem vattentäkter är vattenskyddsområden. För att säkra 

vattentillgången från den femte vattentäkten påbörjades ett arbete för att införa ett 

vattenskyddsområde år 2020.  

 

Denna VA-översikt är en sammanställning av det tidigare utkastet från 2016 och ett utkast av 

Eda kommuns VA-plan från 2017.  
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1 Inledning 
 

Eda kommun är beläget i Västra Värmland. Med Norge angränsande i väst så har kommunen 

blivit stor inom gränshandeln. Eda kommun angränsar även till Arvika kommun i öster och 

Årjäng kommun i söder. Kommunen består av fyra kommundelar som benämns Eda, Köla, 

Järnskog och Skillingmark, varvid det i samtliga finns kommunala verksamheter. Ungefär 

hälften av invånarna i kommunen bor i de fyra större orterna Charlottenberg, Åmotsfors, 

Koppom och Eda Glasbruk. I dessa orter har invånarna viss tillgång till kommunala lösningar 

för vatten och avlopp. De resterande invånarna bor på landsbygden och har enskilda 

anläggningar för vatten och avlopp. 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Eda kommun skapade år 2014 en översiktsplan som beskriver kommunens övergripande mål 

och strategier. För mer konkreta åtgärder och strategier kan fördjupningsplaner skapas och en 

hållbar utveckling lättare uppnås. En gemensam vatten- och avloppsplan (VA-plan) för 

kommunen ska därför upprättas för att kunna möta framtida behov och krav på vatten och 

avlopp. Det finns ett behov av en gemensam förvaltningsplan gällande vatten och avlopp för 

att följa åtgärdsprogrammet om vattenförvaltning som Vattenmyndigheten för västerhavet har 

fastställt. Programmet innebär att ”Kommunerna skall utveckla vatten och avloppsplaner” som 

en del i det led att uppnå de miljökvalitetsnormer som satts upp för landets vattenförekomster. 

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en modell för framtagandet av en VA-plan, som delas 

in i fyra steg: 

1. VA-översikt: Sammanställning av förutsättningar som påverkar beslut inom VA. 

2. VA-policy: Grunden på vilka framtida beslut och handlande inom VA ska vila. 

3. VA-plan: Inriktning och prioriteringsordning för framtida VA försörjning. 

4. Implementering och uppföljning: Arbete med konkreta åtgärder. 

 

Detta dokument omfattar det första steget, en VA-översikt, som ska ge en övergripande bild 

över kommunens förutsättningar, behov och krav för framtida utveckling av vatten och avlopp 

i Eda kommun, samt befolkningsmängd. Projektet att ta fram en VA-plan med tillhörande VA-

översikt och VA-policy medfinansieras av Länsstyrelsen genom LOVA-bidrag.  
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1.2 VA-översiktens uppbyggnad 

Denna VA-översikt innehåller en beskrivning av de omvärldsfaktorer, i form av lagar och krav, 

som står till grund för VA-planeringen. En beskrivning av Eda kommuns tekniska och 

naturgivna förutsättningar, både inom och utanför verksamhetsområdet. Övergripande 

information om planförhållanden, vattenförekomster, bebyggelse, vattenförsörjning och 

avloppsstatus tas upp. En befolkningsprognos för kommunen är även relevant för att avgöra hur 

framtida behov av VA kan se ut, därför beskrivs även detta. I en illustration från Eda kommuns 

Översiktsplan 2014 visas bland annat kommunens markanvändning, se Figur 1.  
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Figur 1. Karta över Eda kommun från Översiktsplan 2014. 

 

1.3 Ansvarsfördelning inom VA 
Kommunen är huvudman och ansvarar för vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnätet. 

Huvudmannen är den som äger den allmänna VA-anläggningen och denne är skyldig att förse 

samtliga fastigheter inom verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning, om 

fastigheten har behov av detta. Anläggningarna och driften sköts av Teknik i Väst AB där Eda 

kommun är delägare tillsammans med Arvika kommun. Omläggning eller nyetablering av 
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ledningsnätet sköts av Teknik i Väst AB, men beställs av Eda kommun och finansieras av VA-

taxan. Taxa, budget och övergripande beslut antas av kommunstyrelsen eller kommun-

fullmäktige. Tillsyn utförs av Eda kommuns miljö- och byggavdelningen. 

 

Inom kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp är fastighetsägarna skyldig att 

betala avgifter för försörjningen av allmänt vatten- och avlopp. Utanför verksamhetsområdet 

har kommunen ingen skyldighet att förse fastigheter med vatten och avlopp. Fastighetsägarna 

utanför verksamhetsområdet måste själva anlägga enskild VA-anläggning enligt gällande 

lagstiftning. Varje enskild fastighetsägare är alltså huvudman utanför verksamhetsområdet. Om 

fastighetsägare med gemensam anläggning för vatten och/eller avlopp kommer överens om att 

bilda en samfällighetsförening eller delägarförvaltning, blir denna huvudman.  

 

1.4 Kommunens vision och mål 
Eda kommuns styrsystem bygger på att en vision, övergripande mål, kännetecken och 

verksamhetsmål tydligt hänger samman i en plan för kommunens utveckling och verksamhet, 

däribland en VA-plan (Eda kommun 2020a).  

Vision: Eda – en positiv gränskommun där människor möts – präglad av samverkan, starkt 

näringsliv och med ambitionen att utvecklas. 

Övergripande mål: 

• Bra boendemöjligheter – skapar en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder 

attraktiva boendemiljöer.  

• Goda kommunikationer – med vägar, järnväg och tele/IT-kommunikation. Bra 

förbindelser inom och till kommunen för arbete, fritid och utbildning.  

• Ett utvecklat näringsliv – som bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Vi ska stödja 

entreprenörskap och innovationer och ta tillvara lokala förutsättningar.  

• Upplevelser – Eda kommun skall erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsbud som är 

berikade både för invånare och för besökare. Vi ska lyfta fram och utveckla det som 

finns.  

• Offentlig service – en god och behovsrelaterad offentlig service. 

• Livslångt lärande – kunskap för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad 

utbildningsnivå. Möjligheter till distansutbildning.  
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Kännetecken: 

Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av: 

• Kvalité 

• Smidighet 

• Tillgänglighet  

• Småskalighet  
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2 Lagar och direktiv 
Det finns flertalet lagar och direktiv som reglerar arbetet med VA-lösningar i samhället, 

däribland Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken 

(MB) och Vattendirektivet för Västerhavet.  

 

2.1 Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

Denna lag ersatte år 2007 den tidigare lagen (1970:244) om allmänna vatten och 

avloppsanläggningar. Lagen handlar om att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas 

i ett större sammanhang, om det så behövs för att skydda miljön och människors hälsa, enligt 1 

§. Med vattenförsörjning avses tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 

hushållsanvändning. Med avlopp avses bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område 

med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats. Avlopp omfattar även bortledande av 

spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning, enligt 2 §. En allmän VA-

anläggning är enligt 2 § ”en VA-anläggning över vilken kommunen har ett rättsligt 

bestämmande inflytande och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna 

lag”. Enligt 3 § har kommunen rättsligt bestämmande inflytande över en VA-anläggning om 

kommunen ensam eller tillsammans med en eller flera kommuner äger hela anläggningen, eller 

på annat sätt har mandat för anläggningen.  Det är även viktigt att ta hänsyn till människors 

hälsa och miljön, genom god hushållning av naturresurser, när en allmän VA-anläggning ordnas 

och drivs, enligt 10 §. Enligt 6 § ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket 

vattentjänsten eller vattentjänsterna (såsom vattenförsörjning och avlopp) behöver ordnas, och 

se till att behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning.  

 

2.2 Plan och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och om 

byggande. Syftet är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer, enligt 1 kap. 1 §.  

 

Ett av de viktigaste verktygen för planering och byggande är kommunens översiktsplan, som 

ska redovisa hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden, ge vägledning för 

beslut som rör detta samt redovisa hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer 

för vatten. Översiktsplanen främjar hållbar utveckling gällande kommunens användande av 
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mark och vatten, samtidigt som det sker en hållbar hushållning av naturresurser. Gällande 

översiktsplan för Eda kommun vann laga kraft 1 januari 2015 (Eda kommun 2014a). 

 

Det finns även områdesbestämmelser och detaljplaner, som reglerar markens användning och 

bebyggelsens utformning. I 5 kapitlet står det om framtagandet av dessa. Kommunen ansvarar 

för hur mark- och vattenområden ska användas och tar beslut om att anta och upprätta 

detaljplaner samt områdesbestämmelser. En detaljplan syftar till att reglera bebyggelsemiljön 

utformning och prövar mark- och vattenområdens lämplighet för bebyggelse eller 

byggnadsverk. Områdesbestämmelser liknar detaljplanen, men ger en formell rätt till 

byggnation, till skillnad mot detaljplanen. Begränsade områden som inte har någon detaljplan 

kan istället ha områdesbestämmelser för att reglera mark- och vattenanvändning samt 

bebyggelsemiljön. De kan även användas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller för att 

tillgodose riksintressen (Eda kommun 2020b).   

 

2.3 Miljöbalken (1998:808) 

Syftet med miljöbalken (MB) är enligt 1 kap. 1 § att ”främja en hållbar utveckling, som innebär 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl”. I 3 kap. 1 § 

står det att ”mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål vilka områdena är 

mest lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 

 

I miljöbalkens 11:e kapitel anges vad som betraktas som vattenverksamhet, exempelvis uttag 

av yt- eller grundvatten för dricksvattenändamål, och anger när tillstånd eller anmälan för 

vattenverksamhet krävs. Utsläpp av avloppsvatten betraktas som miljöfarlig verksamhet, enligt 

9 kap. 1 §. 

 

Enligt 5 kap. 4 § får en kommun eller myndighet inte tillåta att en verksamhet eller åtgärd 

påbörjas eller ändras, om detta ger upphov till en ökad störning eller förorening som innebär att 

vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt, eller ger en sådan betydelse att det äventyrar 

möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm, 

trots åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter. Enligt 7 § 



   

8 

 

samma kapitel står det att ett åtgärdsprogram ska införas av regeringen, eller myndigheter eller 

kommuner för att följa en miljökvalitetsnorm. Ett sådant åtgärdsprogram är Vattendirektivet, 

som vattenmyndigheten för Västerhavet fastställt.  

 

2.4 Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer 

Vattenmyndigheten för Västerhavet har tagit fram en förvaltningsplan för Västerhavets 

vattendistrikt 2016–2021. Enligt Vattenmyndigheten är målet med planen att alla vatten ska nå 

god status till senast år 2027. Förvaltningsplanen är uppdelad i fem delar samt 

miljökvalitetsnormer för vatten och ett antal bilagor. Ett övervakningsprogram genomfördes 

2009–2015 och den tredje delen av förvaltningsplanen visar bland annat vilken övervakning 

som ligger till grund för statusklassificeringen. Den fjärde delen är ett åtgärdsprogram riktat till 

myndigheter och kommuner, vilket alltså innebär at Eda kommun ska vidta vissa åtgärder som 

en del av detta direktiv. Det är totalt 57 åtgärder som beskriver och motiverar vad kommuner 

eller myndigheter behöver göra för att följa miljökvalitetsnormerna (Vattenmyndigheterna 

2016).  

 

2.5 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30) 
Livsmedelsverket har tagit fram föreskrifter som bland annat reglerar krav på egen kontroll av 

dricksvattenanläggningar och dricksvatten, tillåtna processkemikalier och olika mikro-

biologiska och kemiska gränsvärden när det gäller dricksvatten.  

 

2.6 Anläggningslag (1973:1149) 
Enligt 1 § kan en anläggning som är gemensam för flera fastigheter inrättas. Anläggningen 

tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning), alltså 

ändamål som ständigt behövs.  
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3 Miljömål och skyddsvärden  

Förutom lagstiftning och direktiv finns det miljömål som Sverige jobbar mot, både på nationell 

och lokal nivå. Några av dessa berör vatten och avlopp, vilka beskrivs i detta kapitel. Eda 

kommun har dessutom definierat vissa skyddsvärden i kommunen. 

 

3.1 Nationella miljömål på lokal nivå 

Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljökvalitetsmål, som varje enskild kommun har ett 

övergripande ansvar för att uppfylla på lokal nivå (Sveriges miljömål 2020). De 

miljökvalitetsmål som kan kopplas till vatten och avlopp är: 

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans 

• God bebyggd miljö 

 

Eda kommun inventerar stegvis kommunens enskilda avlopp, i en strävan att uppfylla dessa 

miljökvalitetsmål, och ställer krav på att åtgärder införs på de avloppsanläggningar som har en 

otillräcklig reningsfunktion. Inventeringen startade hösten 2019.  

 

Nedan beskrivs de berörda miljökvalitetsmålen mer ingående.  

 

3.1.1 Giftfri miljö 

Riksdagens definition av detta miljökvalitetsmål är följande: 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen 

är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

 

Miljöfarliga ämnen hamnar i avloppsystemet antingen genom att de spolas ner i form av 

exempelvis rengöringsmedel, eller att det passerar genom våra kroppar, i form av exempelvis 

läkemedel. Rening av sådana ämnen är varken kommunala reningsverk eller enskilda avlopp 

gjorda för. En minskad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen skulle minska spridningen 
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av dessa. 

3.1.2 Ingen övergödning 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är följande: 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten” 

 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på hur kommuner kan arbeta på lokal nivå 

för att sträva efter att uppfylla detta mål. Kommuner ska bland annat arbeta för att minska 

utsläpp av näringsämnen från kommunala reningsverk och ansluta fler små avlopp till det 

kommunala VA-nätet. De ska även finnas en strävan att förbättra dagvattenhanteringen. I Eda 

kommuns avloppsreningsverk renas vattnet i flera steg, och i de större reningsverken går 

dessutom det renade avloppsvattnet vidare till ytterligare ett reningssteg i form av en 

våtmark/biodamm, där näringsämnen bryts ned.  

3.1.3 Levande sjöar och vattendrag 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är följande: 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 

samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.” 

 

Detta innebär att sjöar och vattendrag i Eda kommun inte ska påverkas negativt av exempelvis 

miljögifter, övergödning eller försurning. Som nämndes i miljökvalitetsmålen ovan kan 

mängden miljögifter i vattendrag och sjöar reduceras om användandet av sådana ämnen 

minskar. Vad gäller övergödning kan risken för övergödda vattendrag minska genom att 

reningen av avloppsvatten är fungerande.  

3.1.4 Grundvatten av god kvalitet 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är följande: 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  

 

Något som Eda kommun gör för att uppfylla detta mål är att ta fram VA-planen, där en del av 

syftet är att säkerställa för vattenförsörjningen, där användning av grund- och ytvatten ingår. 

Framtagandet av vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter är också något som 
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kommunen arbetar aktivt med. 

3.1.5 Hav i balans 

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och 

annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.” 

 

Eda kommun är ingen kustkommun, men påverkar ändå havet genom att vattnet i kommunens 

många sjöar och vattendrag tillslut rinner ut i havet. Därför måste även påverkan på havet tas 

med i åtanke vid planering av vatten och avlopp.  

3.1.6 God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas 

på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas.” 

 

Kommunens reningsverk och vattenverk, samt de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna 

ska alltså vara utformade och lokaliserade utifrån hållbar utveckling och framtida vattenresurser 

måste värnas om. Denna VA-översikt samt VA-policyn och VA-planen är en del i arbetet för 

detta. 

 

3.2 Skyddsvärden 

Sådana områden eller arter som av olika anledningar ska skyddas, är så kallade skyddsvärden. 

Med stöd av miljöbalken finns vissa riktlinjer när ett skydd ska införas. I Eda kommuns 

översiktsplan framgår vilka skyddsvärden detta gäller (Eda kommun 2014a).  

3.2.1 Naturreservat 

Enligt miljöbalkens 7:e kapitel kan naturreservat införas för att bevara den biologiska 

mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden 

för friluftsliv. Dessa områden har särskilda naturvärden, som kommunen eller länsstyrelsen 

beslutat om. Eda kommun har följande naturreservat: 

• Gullrosas berg: sprickdalslandskap med lövrika naturskogar. 

• Järnskogsfjället: lövrikt och kuperat landskap  

• Norra Lien: variationsrikt sprickdalslandskap med hotade och sällsynta arter. 

• Tallmon: kommunalt naturreservat. 
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• Skutan: variationsrikt spricklandskap, med hotade och sällsynta arter. 

• Gråberget: bergsbranter och rasbranter, sprickdalar, hällmarkstallskog. 

• Kloften: naturskogslik hällmarkstallskog, lövrik barrnaturskog. 

• Påterudsskogen: gammal lövträdsrik barrskog. 

• Kvickneåsen: granskog med ställvis hanglav, inslag av asp och björk. 

• Glaskogen: stor betydelse för allmänhetens friluftsliv, talrika sjöar och vattendrag. 

Vandringsleder och kanotleder. 

• Deletjärnsåsen: är även ett Natura 2000-område (se nedan). 

 

3.2.2 Natura 2000 

I Eda kommuns älvar och bäckar finns skyddsvärda arter, som ska skyddas enligt fågeldirektivet 

eller art- och habitatdirektivet. I exempelvis Torgilsrudsälven och Billälven finns den rödlistade 

flodpärlmusslan. Båda dessa vatten är skyddade mot fri användning och klassas som Natura 

2000-områden. I Eda kommun finns det totalt fem Natura 2000-områden. De områden det gäller 

är: 

• Deletjärnsåsen: kuperad naturskog med mycket död ved och inslag av lövträd. Även 

naturreservat. Ligger delvis i Årjängs kommun.  

• Kronefjället: branter och sprickdalar, utsiktsplats och vandringsled. 

• Skårsjöbranten: blockrik bergsbrant med mossor, gamla tallar och senvuxen gran. 

• Billan: oreglerat vattendrag med flodpärlmusslor, öring m.m.  

• Torgilrudsälven: strömmande vatten med rik biologisk mångfald.  

 

3.2.3 Riksintressen 

Områden av speciellt värde eller med speciella förutsättningar som bedöms vara betydelsefulla 

för riket i sin helhet, kan klassas som områden av riksintresse enligt miljöbalkens 3:e och 4:e 

kapitel. Områdets värde får inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet och 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dess värden.  I Eda kommuns översiktsplan 

beskrivs de riksintressen som kommunen berörs av, vilka är: 

• Kulturmiljö: enligt 3 kap. 6 § MB, Eda skans, försvarsanläggning från 1657, ombyggd 

och förstärkt i omgångar. Det nuvarande utseendet är från 1808.  

• Friluftsliv: enligt 3 kap. 6 § MB, Glaskogens friluftsområde, huvudsakligen i Arvika 

kommun.  

• Kommunikationer: enligt 3 kap. 8 § MB, riksväg 61 mellan Åmotfors och riksgränsen, 

riksgränsen och järnvägen Stockholm – Oslo, inklusive stationerna Åmotfors, Ås, Lerot, 
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Charlottenberg  

• Försvar: enligt 3 kap. 9 § MB, ”mark- och vattenområden som har betydelse för 

totalförsvaret skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 

totalförsvarets intressen”.  
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4 Nuläge – Naturgivna förutsättningar 

Kommunen har vissa naturgivna förutsättningar, som styr hur vattenförsörjningen kan och ska 

fungera. I detta kapitel tas sådana förutsättningar upp.  

 

4.1 Grundvattentäkter 

Dricksvatten kan fås ur antingen ytvattentäkter eller grundvattentäkter. I Eda kommun tas allt 

dricksvatten från grundvattentäkter, se figur 2. Uttag av grundvatten förekommer på fem platser 

i kommunen, se avsnitt 5.1.4 Vattenverk. Att ta dricksvatten från en grundvattentäkt innebär att 

vatten tas från en källa under marknivån genom en eller flera brunnar. Sveriges Geologiska 

Undersökning (SGU) tar fram information om grundvattenflöden och grundvattenförekomster 

och grundvattenkvaliteten i kommunen är överlag bra. Kvantiteten av vatten i berggrunden 

ligger överlag på mellan 600–2000 liter/timme. Det finns även grundvatten tillgängligt i 

jordlagren som ligger på mellan 5–125 liter/sekund (se bilaga A).  

 

Vatteninformation i Sverige (VISS) är ett webbaserat kartprogram som tagits fram med hjälp 

av Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och Vattenmyndigheten. Via VISS fås 

information om miljökvalitetsnormer för ekologisk, kemisk och kvantitativ status för 

vattenförekomster i Sverige. Vad gäller grundvattenförekomster är vattenkvantiteten och den 

kemiska statusen klassad, och detta har gjorts för de största grundvattentäkterna i Eda kommun 

som visas i Figur 2. Nedan listas de grundvattenförekomster som finns i kommunen.  

 

• Eda Glasbruk-Kortlanda: Mycket stor grundvattentäkt som sträcker sig från 

riksgränsen till Kortlanda och sjön Hugn. Täkten ligger inom Eda glasbruk och 

Charlottenbergs verksamhetsområde. Huvudsakligen isälvsavlagringar av grus och sand 

med flöde på 25 – 125 liter/sekund. God vattenkvantitet och den kemiska 

grundvattenstatusen är även den god, men VISS bedömer att det finns en risk att god 

kemisk status ej uppnås år 2027. 

• Vittensten: Täkten ligger inom Åmotfors verksamhetsområde. Flöde i berggrunden på 

600–2000 liter/timme. VISS bedömer God vattenkvantitet och den kemiska 

grundvattenstatusen är även den god. Tillförlitligheten på klassningen bedöms dock vara 

låg. Det finns en känd problematik kring höga halter av järn och mangan som inte ingår 

i klassningen av VISS.  

• Skönnerud: Stor grundvattentäkt inom Koppoms verksamhetsområde. Huvudsakligen 
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isälvsavlagringar av grus och sand med flöde på 25 – 125 liter/sekund. God 

vattenkvantitet och god kemisk status, men VISS bedömer att det finns en risk att god 

kemisk status ej uppnås år 2027. 

• Bålstad-Köla: Stor grundvattentäkt som sträcker sig från sjön Hugn till 

grundvattentäkten vid Skönnerud. Täkten ligger inom Kölas verksamhetsområde. 

Huvudsakligen isälvsavlagringar av grus och sand med flöde på 25 – 125 liter/sekund. 

God vattenkvantitet och den kemiska grundvattenstatusen är även den god. 

• Kronan-Skillingsfors: Liten grundvattentäkt vid södra änden av sjön Björkelången. 

Huvudsakligen isälvsavlagringar av grus och sand med ett flöde på 5 – 25 liter/sekund. 

Möjlig vattentäkt för vattenuttag. Vattenförekomsten är inte klassad av VISS.  

• Stötterud: Liten grundvattentäkt i västra delen av Skillingsfors nära riksgränsen. 

Isälvsavlagringar av grus och sand med ett flöde på 5 – 25 liter/sekund. Möjlig 

vattentäkt för vattenuttag. Vattenförekomsten är inte klassad av VISS. 

• Oset: Liten grundvattentäkt i södra delen av sjön Vadljungen. Isälvsavlagringar av grus 

och sand med ett flöde på 5 – 25 liter/sekund. Möjlig vattentäkt för vattenuttag. 

Vattenförekomsten är inte klassad av VISS. 

• Skillingsfors: Liten grundvattentäkt som är belägen i den sydöstra delen av Skillingsfors 

tätort, norr om sjön Björkelången. Grundvattnet förekommer i öppna spricksystem. 

Vattentäkten är belägen i Skillingsfors verksamhetsområde. Vattenförekomsten är inte 

klassad av VISS. 
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Figur 2. De stora grundvattenförekomsterna i Eda kommun, från översiktsplan 2015. 

 

4.1.1 Reservvatten och nödvatten 

En reservvattentäkt måste uppfylla samma krav som ställs på ordinarie vattentäkt enligt 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Det är därför viktigt att det 

i samband med inrättande av reservvattentäkt även tas fram rutiner för skötsel av denna.  Skulle 
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en kris ske där reservvattentäkt kopplas in istället för den ordinarie måste detta informeras till 

konsumenterna. Kommunen har i nuläget ingen reservvattentäkt. Det finns inga krav enligt lag 

på att ha en reservvattentäkt, men det kan vara en viktig del av beredskapsplaneringen. 

 

Eda kommun har däremot en nödvattenförsörjningsplan från år 2015. I denna beskrivs rutiner 

och strategier som ska användas vid en kris som vattenbrist. Dokumentet klargör även vilka 

ansvarsområden som påverkas samt vilken arbetsfördelning som ska ske vid en vattenkris. 

Nödvattenförsörjningsplanen är viktig för Eda kommun då det inte finns någon 

reservvattentäkt. Detta innebär att nödvatten måste levereras till utsatta platser vid förorenad 

vattentäkt eller vattenbrist (Eda kommun 2015).  

4.2 Ytvatten 

Som tidigare nämnt tas inte dricksvatten från någon ytvattentäkt. Ytvattenförekomsternas 

vattenstatus måste ändå utvärderas, eftersom vattnet påverkar både faunan och floran. Ytvattnet 

kan även rinna vidare till grundvattnet och påverka dricksvatten. Det finns 12 större sjöar och 

flertalet tjärnar och vattendrag som potentiellt kan påverkas av exempelvis läckage från 

avloppsanläggningar. De största avrinningsområdena ligger i de västra, sydvästra och norra 

delarna av kommunen med de största sjöarna Hugn, Ränken och Bysjön centrerade i de sydöstra 

delarna på gränsen till Arvika kommun. Tre dalgångar sammanstrålar med sina vatten till ett 

gemensamt vattendrag, Nysockensjön och hela 80 % av Eda kommuns yta avvattnas dessutom 

av denna sjö. 

 

Via VISS fås information om miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status för 

ytvattenförekomster i Sverige. Statusklassningen är indelad i förvaltningscykler. Denna 

information har hämtats för Eda kommuns största ytvattenförekomster. Generellt så finns det 

undantag för kemisk status vad gäller bromerade difenyletrar och kvicksilver, eftersom det 

anses vara tekniskt omöjligt att sänka halterna. De nuvarande halterna får dock inte öka. Nedan 

beskrivs de sjöar som är klassade av Länsstyrelsen. Nässjön, Knuttjärn och Nordsjön 

(Skillingsfors) är oklassade sjöar i Eda kommun och beskrivs därför inte.  

 

• Hugn: God ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna 

är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status. Det finns en del osäkerheter 

kring den ekologiska klassningen och det krävs mer data för att säkerställa att god 

ekologisk status uppnås till 2021. Den kemiska statusen uppnår ej god med avseende på 
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bromerade difenyletrar och kvicksilver. Det finns en risk att god kemisk status inte 

uppnås till 2027.  

• Ränken: God ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status. Sjön har inga tecken 

på försurning eller övergödning, men det är osäkert om god ekologisk uppnås till 2021. 

Sjön har problem med flödesförändringar till följd av en regleringsdamm vid Noreborgs 

kraftverk. Det finns en risk att god kemisk status inte kan uppnås till 2027.  

• Nysockensjön: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status till 2027 och god kemisk status. Det är bristande 

konnektivitet på grund av tre dammar i Åmotfors. Detta kan löses genom att skapa 

omlöp runt dammarna. De prioriterade ämnena i den kemiska statusklassningen uppnår 

ej god status. Det finns risk att varken god ekologisk eller god kemisk status uppnås. 

• Kölaälven: Nedströms Björkelången och Vadljungen har älven god ekologisk status, 

medan den har måttlig ekologisk status nedströms Torgilsrudsälven och Rinnan. 

Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status. Två 

verksamhetsdammar orsakar bristande konnektivitet. Det finns en risk att god ekologisk 

status inte uppnås. Vad gäller den kemiska statusen finns det risk att miljökvalitetsmålet 

inte uppnås till 2027. 

• Vrångsälven: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status och god kemisk status. Älven har dålig konnektivitet 

och är påverkad av försurning. Flera prioriterade ämnen inom kemisk statusklassning 

uppnår ej god status. Det finns risk att både god kemisk status och god ekologisk status 

ej uppnås. 

• Bysjön: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status och god kemisk status. Bedömningen har låg 

tillförlitlighet, eftersom data saknas. Klassning av näringsämnen är utslagsgivande för 

den ekologiska statusen. Flera prioriterade ämnen för den kemiska statusklassningen 

uppnår ej god status. Det är osäkert om god ekologisk status kan uppnås. Det finns även 

en risk att god kemisk status inte kan uppnås. 

• Vällen: God ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna 

är god ekologisk status till 2027 och god kemisk status. Försurning var utslagsgivande 

faktor i bedömningen, och denna klassas som god. Ingen bedömning har gjorts för 

biologiska eller övriga fysikalisk-kemiska parametrar. Det behövs mer övervakning för 
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en bättre bedömning av den ekologiska statusen. Vad gäller den kemiska statusen uppnår 

kvicksilver och bromerad difenyleter ej god status. Några andra prioriterade ämnen har 

inte tagits med i klassningen. Det finns risk att varken god ekologisk status eller kemisk 

status uppnås.  

• Nordsjön: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status och god kemisk status. Parametern fisk var 

utslagsgivande för den ekologiska statusen, då konnektiviteten undersöktes och 

bedömdes som otillfredställande. Inga parametrar som visar på övergödning eller 

försurning är klassade. Bedömningen av den ekologiska statusen har låg tillförlitlighet 

och det krävs mer övervakning. Flera prioriterade ämnen för den kemiska 

statusklassningen uppnår ej god status, däribland kvicksilver, bly och bromerad 

difenyleter. Det finns risk att varken god ekologisk status eller kemisk status uppnås.  

• Fjällsjön: God ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status och god kemisk status. Enbart de hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna är bedömda för den ekologiska statusen, och dessa har måttlig status. 

Dessa faktorer kan dock endast sänka den ekologiska statusen till god. Inga faktorer 

som visar på övergödning eller försurning är bedömda. Den kemiska statusen uppnår ej 

god med avseende på kvicksilver och bromerad fenyleter. Det finns risk att varken god 

ekologisk status eller kemisk status uppnås. 

• Borgsjön: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status. Fisk är den 

utslagsgivande faktorn för den ekologiska statusklassningen, där konnektiviteten var 

måttlig. Försurningsfaktor tyder på att kalkning har en positiv effekt. Den kemiska 

statusen uppnår ej god med avseende på kvicksilver och bromerad fenyleter. Det finns 

risk att varken god ekologisk status eller kemisk status uppnås. 

• Helgesjön: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status och god kemisk status. Fisk är den utslagsgivande 

faktorn för den ekologiska statusklassningen, där konnektiviteten var måttlig. Inga 

parametrar som visar på övergödning eller försurning är klassade. Den kemiska statusen 

uppnår ej god med avseende på kvicksilver och bromerad fenyleter. Det finns risk att 

varken god ekologisk status eller kemisk status uppnås. 

• Askesjön: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status och god kemisk status. Fisk är den utslagsgivande 
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faktorn för den ekologiska statusklassningen, där konnektiviteten var måttlig. Ingen 

parameter som visar på övergödning är klassad. Försurningsfaktor tyder på att kalkning 

har en positiv effekt.  Den kemiska statusen uppnår ej god med avseende på kvicksilver 

och bromerad fenyleter. Det finns risk att varken god ekologisk status eller kemisk status 

uppnås. 

• Björkelången: Måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status. Den ekologiska 

statusen är baserad på bristande konnektivitet till följd av en kraftverksdamm i 

Skillingsfors, och fisk är den utslagsgivande kvalitetsfaktorn. Inga kvalitetsfaktorer som 

tyder på övergödning eller försurning är klassade. Den kemiska statusen uppnår ej god 

med avseende på kvicksilver och bromerad fenyleter. Det finns risk att varken god 

ekologisk status eller kemisk status uppnås. 

• Vadjungen: God ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitets-

normerna är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status. Vad gäller den 

ekologiska statusen var försurning den utslagsgivande kvalitetsfaktorn. Bedömning 

uppges dock ha låg tillförlitlighet och mer övervakning behövs. Den kemiska statusen 

uppnår ej god med avseende på kvicksilver och bromerad fenyleter. Det finns risk att 

varken god ekologisk status eller kemisk status uppnås. 

 

4.3 Klimatförändringar 

Länsstyrelsen i Värmland har framtagit en handlingsplan och myndighetsmål för perioden 

2020–2025 om hur ett förändrat klimat påverkar Värmlands län. I Värmland och i resten av 

Sverige kommer ett varmare klimat resultera i mer nederbörd och förändrade 

nederbördsmönster, vilket medför att flöden i vattendrag förändras. Detta ställer höga krav på 

VA-hanteringen och ett av tre fokusområden i handlingsplanen är därför dricksvatten-

försörjning. Kommunen är en lokal aktör som ansvarar för att bland annat vatten och avlopp 

ska anpassas till klimatförändringar. Som en del av handlingsplanen ska kommunen utföra en 

risk- och sårbarhetsanalys (RSA) där klimatrelaterade risker kan identifieras (Länsstyrelsen 

Värmland 2020).  

 

Förändrade nederbördsmönster innebär att kraftiga skyfall ökar och dessa skyfall kan orsaka 

översvämning. Då ökar risken för att avloppsvatten sprids från enskilda eller allmänna 

avloppsanläggningar eller från ledningsnätet och förorenar recipienten. Ökad nederbörd 
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innebär också en ökad mängd dagvatten som rinner av från hårdgjorda ytor, vilket även det ökar 

risken för förorenat vatten i recipient eftersom bräddning av ledningsnätet kan uppstå. Vid 

överbelastning av ledningsnätet, bassäng eller magasin kan avloppsvatten avledas för att avlasta 

systemet, vilket kallas bräddning, och detta kommer öka när korta intensiva regn sker allt oftare. 

Mer om bräddning i avsnitt 5.1.9 Bräddning. 

 

En temperaturhöjning kommer också leda till att grundvattennivåerna kan bli mycket låga under 

varma och torra somrar, vilket ställer stora krav på hushållningen av dricksvatten, särskilt 

eftersom ungefär hälften av kommunens invånare har enskilt vatten.  

 

4.4 Geologi och topografi 

Den senaste istiden har till stor del format landskapet i Eda kommun till det vi ser idag. Efter 

att inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sen så uppkom landhöjningar i form av 

bergstoppar. I kommunen finns en varierande geologi med uppodlade dalgångar i norr och stora 

sjöar med omgivande branta slänter i söder. Relativt stora höjdskillnader råder mellan 

dalbottnar och bergstoppar, av vilka flera når över 300 m ö h. I dalbottnarna finns långsträckta 

sjöar varav Ränken, Hugn och Bysjön då är de största. Sprickdalssjöar finns framförallt i 

Skillingmarksdalen där branta, lodräta bergsidor tornar upp sig runt sjöarna.  

 

Eda kommuns urberg består i huvudsak av bergarten gnejs. Jordarterna i kommunen är av mer 

varierande natur där högt belägna jordar består av moränjordar och i de mer låglänta partierna 

återfinns mer varierande jordarter med leror och finkorniga näringsrika material. I de högt 

belägna områdena är jordarna näringsfattiga och orörda, eftersom inlandsisen inte rörde dessa, 

medan jordarna i dalbottnarna är blandade och näringsrika. Detta beror på vattnets förmåga att 

transportera och sedimentera material som fanns löst tillgängligt i dalbottnarna. I kommunen 

finns också partier med påverkan av radon. 

 

4.4.1 Radon 

En översiktlig inventering av radon i marken utfördes 1989. Enligt denna finns områden i 

kommunen som kan betraktas som eventuella högriskområden. Det rör sig om områden med 

grus och grovsand i grunden eller områden med blockig morän. Utredningen är grov och 

områden med normalrisk är inte inventerade.  
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5 Nuläge – Tekniska förutsättningar 

I en kommun har man vanligtvis områden som kommunen sköter driften på, dessa kallas 

”allmänna verksamhetsområden”. Utanför verksamhetsområdet har fastigheterna oftast istället 

enskilt VA. I VA-planeringen ingår både enskilda och allmänna intressen. Här benämns de 

allmänna intressena ”inom verksamhetsområde” och de enskilda intressena benämns ”utanför 

verksamhetsområde”. Kunskapen om de olika områdena är varierande och som i de flesta 

kommuner finns det mer kunskap om det allmänna området än det enskilda.  I detta kapitel 

beskrivs de tekniska förutsättningarna, både inom och utanför verksamhetsområdet. 

 

5.1 Inom verksamhetsområde 

I Eda kommun finns sju verksamhetsområden för allmänt VA (se bilaga B), inom dessa områden 

finns fem avloppsreningsverk och fem vattenverk. Tre av avloppsreningsverken har en 

biodamm som efterföljande rening på avloppsslammet och de två återstående verken är av 

mindre karaktär med kemisk och mekanisk rening. Infiltrationsdammar för dagvatten finns i 

Charlottenberg och Åmotsfors. Dessa anlades då området hade översvämningsproblematik. 

 

Det är sammanlagt ca 1900 fastigheter anslutna inom de sju verksamhetsområdena. Både 

privatpersoner, handelsparker samt industrier är anslutna till det kommunala ledningsnätet. 

5.1.1 Avloppsreningsverk 

Fem avloppsreningsverk finns i Eda kommun, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Avloppsreningsverken i Eda kommun, dess kapacitet gällande antalet personer, antalet 
anslutna, det aktuella flödet, recipienten och status för verket.  ”Pe” står för personekvivalenter, vilket 

motsvarar det genomsnittliga behovet för en person. 

Avlopps-

reningsverk 

Kapacitet  

(Pe) 

Anslutna 

(Pe) 

Aktuellt 

flöde 

(m3/d) 

Recipient Status 

Ch-berg  3200  2500 1331 Vrångsälven Har kapacitet för 

fler anslutningar. 

Har bra rening. 

Biodamm. 

Åmotfors 3000 1850 853 Flagan 

(Nysockensjön) 

Har kapacitet för 

fler anslutningar. 

Har överförings-

ledning i Flagan. 

Har bra rening. 
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Biodamm. 

Koppom 800 626 480 Kölaälven Har kapacitet för 

fler anslutningar. 

Finns risk för 

översvämning till 

vattenverket. 

Biodamm. 

Noresund 300 160 24 Noresundet 

(Hugn) 

Har inte kapacitet 

för fler 

anslutningar, då 

Valfjället anslutet. 

Högt flöde av 

dagvatten. 

Biomekanisk 

rening. 

Skillingsfors 150 100 43 Björkelången Kan ansluta fåtalet 

till. Biomekanisk 

rening.  

 

Vissa av verken (Åmotfors, Koppom och Charlottenberg) tar emot externslam från enskilda 

avloppsanläggningar inom kommunens VA-område, men tar även emot slam från påkopplade 

industrier och handelsparker. Andra (Skillingsfors, Noresund) tar bara emot slam från 

påkopplade abonnenter på respektive ledningsnät. Verken har kontrollprogram som utarbetats 

ifrån Miljöbalken. Reningen av vattnet kontrolleras både på in- och utgående genom 

provtagningar av fosfor, pH, kväve och organiskt material. Slammet som avskiljs med 

avvattning och körs till Lundens avfallsanläggning för framtida kompostering som bland annat 

kompost i anläggningsjord. 

 

Vissa av avloppsreningsverken använder sig av kemisk fällning i sina reningsprocesser för att 

reducera mängden skadliga ämnen. Ett annat sätt att ytterligare rena avloppsvattnet är genom 

biodammar, som flertalet av de allmänna verken i Eda kommun använder sig av. Detta ger en 

hög reningsnivå och vid mätningar så har det enstaka prov påvisat en så hög reningskvalitet så 

det anses tjänligt som badvatten. Inget av kommunens reningsverk har idag något 

kompletterande rening för läkemedelsrester. I dagsläget finns det två sätt att rena 

läkemedelsrester, antingen med aktivt kol eller ozon, men metoderna är ännu inte välbeprövade 

i Sverige. Det krävs att utvecklingen av läkemedelsrening följs för att reducera utsläppen i 

framtiden.  
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5.1.2 Fettavskiljare 

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Eda kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning) får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet inte 

överstiga 50 mg per liter. Högre halter fett innebär risk för igensättning av ledningarna. Inte ens 

verksamheter med enbart diskning klarar gränsen på 50 mg fett/liter. I praktiken innebär detta 

att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare. Krav på 

fettavskiljare framgår i kommunens renhållningsföreskrifter. Grundkravet för fettavskiljaren är 

att den ska vara flödestestad och typgodkänd enligt svensk standard SS-EN-1825-2. Tömning 

av fettavskiljaren sker minst två gånger om året och så att en god funktion erhålls. Underhåll, 

besiktning och tömning bekostas av anläggningens ägare. Kommunens miljösektion 

kontrollerar verksamheter som hanterar livsmedel. Om fettavskiljare saknas kontaktas Teknik 

i Väst AB, som delger information om de krav som gäller.  

 

5.1.3 Pumpstationer för avloppsvatten 

Eda kommun har 30 pumpstationer som pumpar vidare avloppsvatten genom ledningsnätet där 

det inte är självfall. Pumpstationerna har gradvis renoverats och de flesta är idag moderna med 

fjärravlästa övervakningssystem. Den nyaste pumpstationen är i Valfjället och pumpstationer i 

Koppom, Skrya, Brobacken, Kvarnen samt Skillingsfors har uppgraderats till rostfria.  

5.1.4 Vattenverk 

Det finns fem vattenverk i kommunen som är kopplade till den allmänna vattenförsörjningen, 

se Tabell 2.  

 

Tabell 2. Vattenverken i Eda kommun, dess kapacitet, antal anslutna, produktion, och försörjnings-

område. ”Pe” står för personekvivalenter, vilket motsvarar det genomsnittliga behovet för en person. 

 

Vattenverk 

Kapacitet 

(Pe) 

Anslutna 

(Pe) 

Produktion 

(m3/d) 

Försörjnings- 

område 

Status 

Eda 

glasbruk 

3 500 2 700 908 Ch-berg och Eda 

glasbruk 

Halter av järn samt 

pH justeras. 

Eventuellt 

kapacitet för fler 

anslutningar. 

Åmotfors 3 000 1 500 488 Åmotfors Igenslamning i 

borrhål, höga 

halter av mangan 

och järn. Har inte 

kapacitet för fler 

anslutningar.  
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Koppom 1 000 480 120 Koppom Vattnet pH-

justeras, annars av 

god kvalitet. 

Kapacitet för fler 

anslutningar.  

Köla 400 170 80 Adolfsfors, 

Skarbol, 

Flogned, 

Noresund, 

Valfjället 

skidanläggning 

Vattnet pH-

justeras och filter 

justerar halter av 

järn och mangan. 

Skillings-

fors 

150 60 15 Skillingsfors God vattenkvalitet 

och kvantitet. 

Behandlas av UV-

aggregat. 

Kapacitet för fler 

anslutningar. 

 

Nedan följer information om respektive vattenverk och vattenuttag, vilket är baserat på en 

utredning av ProVab (2016).   

• Eda glasbruk (VSO): Vatten pumpas från två brunnar. Eda glasbruk vattenverk är det 

största i kommunen och byggdes år 1990. Efter behandling av vattnet transporteras det 

till reservoarer innan det når ledningsnätet och konsumenterna.  

 

• Åtmotfors/Vittensten (VSO): Råvatten kommer från borrhål efter Bysjöns östra sida. 

Vattentäkterna har svårt att täcka behovet under torrperioder. Det finns problem med 

ytvatteninträngning från Bysjön som är övergödd vilket kan påverka vattenkvaliteten 

samt saltpåverkan från riksväg 61. Åmotsfors vattenverk byggdes år 1988 och är det 

andra största vattenverket i kommunen. Efter att vattnet behandlats pumpas det till 

vattentorn innan det når konsumenterna.  

• Koppom (VSO): Vattnet filtreras naturligt genom grus, via en grusfilterbrunn. Det finns 

två borrhål, en ordinarie och en reserv. Endast pH-justering behövs. Vattenverket 

byggdes år 1958 och har efter det renoverats tre gånger, där den senaste gången är år 

1992. Efter att vattnet behandlats transporteras det till vattentorn och sedan vidare till 

ledningsnätet och konsumenterna. 
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• Köla (VSO): Två källor, en ordinarie och en reserv. Ett framtida ökat uttag från 

vattentäkten kan försämra vattenkvaliteten då det finns en risk för ökad järnhalt i vattnet. 

Vattenverket är byggt 1983 och renoverades år 2014. Efter behandling av vattnet 

transporteras detta via tryckstegringsstationer med reservoarer innan vidare för transport 

via ledningsnätet till konsumenterna. 

• Skillingsfors: Vatten pumpas ur två bergborrade brunnar, en ordinarie och en reserv. 

Mycket god vattenkvalitet och kvantitet. Under 2020 påbörjades arbetet med att ta fram 

ett vattenskyddsområde (VSO) för vattenuttaget. Vattenverket är byggt 1963 och har 

renoverats två gånger, senast var år 1990. Vattnet behandlas genom desinfektion med 

hjälp av UV-aggregat, transporteras det vidare via reservoar och sedan via ledningsnät 

till konsument.  

5.1.5 Vattenkiosker 

Eda kommun har tre vattenkiosker som ska ersätta de brandposter som tidigare använts för uttag 

av större mängder vatten. Fördelen med vattenkiosker är att dessa registrerar mängden vatten 

som tas ut, vilket ger en bättre uppfattning om hur mycket vatten som tappas ut då det uttappade 

vattnet tidigare registrerats som läckor i statistiken. Genom att registrera uttaget vatten kan 

täckningsgraden bättre beräknas och en jämnare utveckling av VA-taxan införas. 

Vattenkioskerna har backventiler som gör att vatten inte kan strömma tillbaka in i ledningsnätet 

vid påkoppling. Detta motverkar att dricksvattnet skulle påverkas av ett baksug som kan uppstå 

när vatten tappas ut utan backventil. Vid baksug kan främmande bakterier påverka 

dricksvattenkvaliteten och ämnen som kan finnas i tanken hade kunnat föras tillbaka med 

vattnet. 

5.1.6 Ledningsnätet 

Eda kommuns ledningsnät är 36,5 mil långt och består av betong, järn och PVC ledningar. Av 

detta är spillvattennätet 12,8 mil, dricksvattennätet 15,2 mil och dagvattennätet 8,5 mil. 

I ledningsnätet ingår överföringsledningar som ansluter områden till avloppsreningsverk längre 

bort, genom dessa kan fler personer anslutas till ett mindre antal verk. Fyra av 

överföringsledningarna är sjöledningar: 

• Köla vattenverk till Valfjället 

• Spillvattenledning från Valfjället till Köla kyrkby, vidare till Noresund 

• Från Sjögatan till Åmotsfors avloppsreningsverk 
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Övriga överföringsledningar är: 

• Råvattenledning från Vittensten till Åmotfors vattenverk 

• Eda Glasbruks vattenverk till Charlottenberg 

• Köla vattenverk till Flogned 

En stor del av kommunens ledningsnät är av gammal karaktär och stort behov av utbyte. Det 

finns problem med bildningar av svavelväten i överföringsledningen som går från Köla 

vattenverk till Valfjället då det är en lång ledning med ojämn belastning. Den ojämna 

belastningen beror på att det mestadels är fritidshus i detta område. Ojämn belastning gör även 

att risken för mikrobiell påverkan på dricksvattnet ökar.  

5.1.7 Tryckstegringsstationer  

Eda kommun har totalt sex tryckstegringsstationer varav en ligger i Charlottenberg, två i 

Åmotsfors, två i Köla och en i Koppom. Tryckstegringsstationer finns i de delar av lednings-

nätet där trycket behöver höjas för att dricksvatten ska kunna levereras till konsumenterna.  

 

5.1.8 Dagvattenhantering  

Inom kommunens verksamhetsområden finns stora områden med hårdgjorda ytor, exempelvis 

parkeringar och stora vägar. Då regnvatten och snö inte kan infiltreras i marken på sådana 

platser uppstår så kallat dagvatten. Dagvattnet leds ut till recipienter, men leds även till 

reningsverken. Vatten som avleds genom dränering, så kallat dräneringsvatten, leds också 

vidare till recipient via det kommunala nätet.  

 

Infiltrationsdammar för dagvatten finns i de större tätorterna Åmotfors och Charlottenberg. I 

Charlottenberg finns ett stort shoppingområde som ligger i anslutning till Vrångsälven. 

Dagvattnet från parkeringsytorna tas om hand lokalt. Vissa ytor har oljeavskiljare medan andra 

har både oljeavskiljare och fördröjningsmagasin innan vattnet når Vrångsälven. Shoppingcenter 

Nord har dagvattendammar anlagda för att ta hand o dagvatten som kommer från de hårdgjorda 

ytorna.  

 

Eda kommun har ingen dagvattenpolicy som styr dagvattenhantering idag och i framtiden. Det 

finns heller inga föreskrifter för användandet av oljeavskiljare vid dagvattenhantering. 
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5.1.9 Bräddning 

Vid höga vattenflöden kan ledningsnätet eller pumpstationer bli överbelastade så att det sker 

bräddningar i ledningssystemet. Bräddning innebär att orenat avloppsvatten (dagvatten och 

spillvatten) flödar över vid ett bräddavlopp för att förhindra skador på ledningsnätet. Bräddning 

sker vanligen om kombinerade system används för dagvatten och spillvatten, och vid hög 

nederbörd kan dagvattenflödet vara så högt att vattnet flödar över. Bräddavloppen ligger 

vanligtvis nära en recipient och avloppsvattnet går då direkt ut i vattnet och späds ut i 

vattenmassorna. Många av bräddstationerna i Eda kommun har renoverats och många 

felkopplade dagvattenledningar har åtgärdats, som tidigare var kopplade till spillvattennätet. 

Bräddstationerna har uppdaterats med ny teknologi så man kan utläsa bräddningar.  

 

I Eda kommun går dagvatten oftast ut i diken och vidare till recipient, medan spillvatten leds 

vidare i ledningar. Denna typ av system kallas separatsystem. Det finns även så kallade 

duplikatsystem som innebär att dagvatten och spillvatten leds i separata rörledningar, vilket 

även förekommer i Eda kommun. När det kommer till att undvika bräddning är alltså 

separatsystem eller duplikatsystem att föredra före kombinerade system.  

 

För avloppsreningsverk som är dimensionerade för mindre än 500 Pe (Noresund och 

Skillingsfors) ställs inga krav på registreringar av bräddningar vare sig på avloppsreningsverket 

eller på avloppsledningsnätet. För avloppsreningsverk mellan 501 och 2 000 Pe (Koppom) 

krävs en kontinuerlig mätning av bräddfrekvens och bräddvolym. För avloppsreningsverk av 

storleken 2 000 till 20 000 Pe (Charlottenberg och Åmotfors) krävs bestämning av brädd-

frekvens respektive bräddad volym per dygn och en tidsproportionerlig provtagning där ett 

delprov tas var tionde minut under pågående bräddning. För bräddning från ledningsnät finns 

inga specificerade krav för registrering eller provtagning av bräddning. I de allmänna råden 

anges att kontrollen av bräddning kan ske genom mätning eller beräkning och erfordras endast 

för ledningsnät med mer än 500 Pe anslutna.  

 

Antalet bräddningar i de olika verksamhetsområdena med avloppsreningsverk är: 

 

• Charlottenberg: 86 st bräddningar på ledningsnätet 2019, motsvarade 880 kubikmeter. 

Vrångsälven är recepient. 

• Åmotfors: Inga bräddningar 2019. 

• Koppom: 7420 kubikmeter bräddvatten 2019. Kölaälven är recipient. 
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• Noresund: Inga registrerade bräddningar 2019. 

• Skillingsfors: Inga registrerade bräddningar 2019. 

 

5.2 Utanför verksamhetsområde 

Utanför verksamhetsområdet är bostäder och annan bebyggelse inte anslutna till de kommunala 

avloppsreningsverken och vattenverken, istället används enskilda brunnar och avlopp.  

 

5.2.1 Enskild avloppshantering och vattenförsörjning 

Kommunen har ca 2000 enskilda VA-anläggningar. Alla av dessa har troligen inte både enskilt 

avlopp och vatten utan en viss del har sitt vatten inkopplat på det allmänna nätet. Det finns inget 

register på antalet enskilda vattenbrunnar, men det finns en gammal inventering från 1987 som 

påvisar de brunnar som fanns då och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har även ett 

brunnsregister där registrering av brunnar ska ske. Det saknas tyvärr uppgifter där med. En 

uppskattning kan göras om att de flesta som har enskilt avlopp även har enskilt vatten. Idag 

körs slam från de enskilda avloppsanläggningarna till Lundens avfallsanläggning för hantering. 

 

En inventering av de enskilda avloppen påbörjades hösten 2019. I inventeringen skickas en 

enkät ut där de boende får svara på frågor om det har sluten tank eller slamavskiljare, om de 

har någon ytterligare rening i form av exempelvis en markbädd och om de har egen vattenbrunn 

etc. Miljö- och byggavdelningen gör sedan en bedömning av den enskilda anläggningen baserat 

på det som står i enkäten. Kommunen har i dagsläget tagit fram en treårs-plan för inventeringen, 

där tätbebyggda områden nära sjöar och vattendrag är prioriterade.  

 

5.2.2 Gemensamma anläggningar 

I flera små byar i kommunen så har man beslutat om att dela på VA-anläggningarna, både 

gällande dricksvatten och avlopp. Byborna bildar då en förening och samkör kostnaderna för 

dessa anläggningar. Sådana anläggningar kan komma att öka i framtiden då högre krav kommer 

ställas i en del områden på de enskilda lösningarna. Med gemensamma vattentäkter så får man 

även de enskilda hushållen mindre risk för kontaminering av dricksvatten då man kan lägga en 

anläggning på ett säkrare ställe. Olika lösningar används, men det vanligaste är gemensamma 

avloppsanläggningar med markbäddar. Alla gemensamhetsanläggningar finns inte dokument-

erade, utan det är i huvudsak de större gemensamhetsanläggningarna för avlopp som det finns 

information om, se Tabell 3. Valfjället var tidigare en gemsamhetsanläggning, men är nu 

påkopplat på det kommunala nätet. 
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Tabell 3. De större gemensamhetsanläggningarna för avlopp i Eda kommun.  

Anläggning Kapacitet (Pe) Typ 

Bysjöskolan 36  Markbädd 

Bönnäset camping 150 Markbädd 

Norra Mon Ridhuset 35 Markbädd 

Förskolan Duvan 56 Markbädd 

Haganäset camping 150 Minireningsverk 

 

Samtliga anläggningar i tabell 3 har även registrerat en enskild vattentäkt. De registrerade 

enskilda vattenanläggningarna försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 

m3/dygn och övriga registrerade vattenanläggningar, utöver de som står i tabell 3, är följande: 

• Spinnhjulet (Skillingsfors) 

• Järnskog Hembygdsgård 

• Eda Hembygdsgård 

• Koppom bär 

• Viboe Bryggeri (Skillingsfors) 
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6 Kommunens utveckling 
Som en del av det kommande arbetet med VA-planen måste även kommunens utveckling 

gällande befolkning och bebyggelse utvärderas, för att kunna uppfylla eventuella framtida 

behov. I detta kapitel beskrivs dessa aspekter för Eda kommun. 

 

6.1 Befolkningsmängd och befolkningsprognos 
I kommunen bor idag ca 8560 personer. Befolkningsmängden har varierat något de senaste 30 

åren, och var som störst på 90-talet. De senaste två åren har befolkningsmängden minskat, efter 

att det skett en befolkningsökning mellan åren 2014–2017. Förändringen i befolkningsmängd 

från år till år handlar om ett tiotal personer.  

 

Region Värmland har tagit fram en befolkningsprognos för hela länet och dess kommuner, 

gällande folkmängd och sammansättning för olika åldersgrupper. Prognosen sträcker sig mellan 

åren 2018–2040 och innefattar både länet i stort samt en prognos för varje kommun. Prognosen 

är framtagen av SCB och innefattar faktorer som dödlighet, barnafödande, inrikes flyktingar, 

samt emigration och immigration. Faktorerna har i sin tur baserats på utvecklingen de senaste 

åren i Värmland och riket i stort och har delats in i tre åldersgrupper: 0–19 år, 20–64 år och 65 

år och äldre. Eda kommun följer liknande befolkningsstruktur som Värmlands län. Det 

förutspås att andelen unga i Eda kommun i åldersgruppen 0–19 år kommer öka, medan de 

arbetsföra i åldersgruppen 20–64 år förväntas minska. Andelen 65 år eller äldre förväntas vara 

mer eller mindre konstant till 2040, se Figur 3 och Figur 4. Den totala folkmängden kommer 

dock vara ca 8 500 personer även år 2040, enligt prognosen av Region Värmland (2019).  
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Figur 3. Befolkning år 2018, för Eda kommun. Staplarna representerar olika åldersgrupper. 

 

 

 
Figur 4.  Befolkning år 2040, för Eda kommun. Staplarna representerar olika åldersgrupper. 

Enligt en utredning av ProVab (2016) har en annan bedömning av befolkningsutvecklingen 

gjorts, som innebär att en ökning med 1 % sker varje år. Alltså skulle befolkningsmängden öka 

med ca 85 Pe/år. Till år 2050 ska då befolkningsmängden vara ca 11 500. Denna ökning är dock 

beroende av att bostadsbyggandet ökar för att ge möjlighet till fler boende i kommunen. 

Bedömningen motsäger dock prognosen av Region Värmland, som säger att befolknings-
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mängden kommer vara mer eller mindre konstant till år 2040. 

 

När det kommer till hur befolkningen är fördelad mellan de olika tätorterna i kommunen är det 

enbart Charlottenberg som haft en befolkningsökning mellan år 2018 och år 2019, se tabell 4. 

Denna ökning är dock mycket liten. Det går inte att fastställa om det finns några tendenser till 

att befolkningen i kommunen flyttar från landsbygden till tätorter.  

 

Tabell 4. Folkmängd i Eda kommuns tätorter (SCB 2019). 

Tätort 2015 2018 2019 

Charlottenberg 2 368 2 499 2 536 

Eda Glasbruk 215 220 216 

Koppom 669 672 653 

Åmotfors 1 347 1 386 1 377 

 

 

6.2 Handelsutveckling  
Den största handelsutvecklingen i kommunen sker i Charlottenberg. Den första satsningen 

gjordes år 2005 av Conceptor när man byggde Eda Supermarket i Eda glasbruk. År 2006 så 

startade bygget av Charlottenberg shoppingcenter i Tallmo-området av Thongruppen. Trots en 

kraftig ökning av arbetstillfällen har inte befolkningsmängden ökat nämnvärt i kommunen, 

vilket innebär att de arbetande kommer från angränsande kommuner med pendling som följd. 

Anledningen till att befolkningsmängden inte ökat kan bero på den bostadsbrist som råder i 

kommunen. Bostadsbristen är därför en betydelsefull begränsande faktor för 

befolkningsutvecklingen.  

 

Framtida utveckling inom handeln finns och håller på att byggas i detta nu. Man förutspår att 

daghandelsutvecklingen kommer att fortsätta att öka och med det även biltrafiken. 

 

6.3 Turism  
Eda kommun är inte enbart förknippat med daghandel, utan även alpinsport, golf, och 

naturturism. Valfjället skidanläggning är numera anslutet till det kommunala VA-nätet.  Eda 

Golfklubb ligger i Noresund och är anslutet till det kommunala VA-nätet. Golfbanan påverkar 

sannolikt närliggande vattendrag genom bevattning och gödsling av golfbanor. Valfjället 

skidanläggning tar vatten från sjön Hugn för att skapa konstsnö. Vrångsälven och Kölaälven 
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som ansluter till Hugn används årligen av ett stort antal kanotister och även andra småbåtar, 

men någon större inverkan på vattnen anses inte båtturismen utgöra. Idag ses ingen minskning 

i besöksnäringen  

 

6.4 LIS-områden 
Nybyggnationer på landsbygden är tänkt att gynnas av bland annat av införandet av LIS-

områden. LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) innebär att kommunen ger dispens för 

byggande av bostäder innanför strandskyddat område. Detta är en strategi i att befolka 

landsbygden och därmed utveckla dess näringsliv. Eda kommun har sammanlagt 11 LIS-

områden, varav vissa av dessa områden ligger vid sjöar som har hög skyddsnivåstatus på grund 

av övergödning (Eda kommun 2014b). 

Vid bedömningarna gällande enskilt avlopp i LIS-planerna har miljöavdelningen lämnat 

rekommendationer på anläggning beroende på skyddsnivån i området. Gemensamhets-

anläggningar eftersträvas i de flesta LIS-områden.   

LIS-områdena är: 

• Jösseälven, Flan – Häljeboda: Ett större område på östra sidan av Jösseälven och 

Vällens norra del. Öppen ängsmark som sluttar mot vattnet och mot väster. Delvis 

bebyggt. Strandskydd 100 meter. Privata markägare. Nybyggnationer med enskilt VA 

har påbörjats i området. 

• Vällen – Häljeboda: tre delområden längs Vällens östra strand. Söder om område ovan 

(Jösseälven, Flan-Häljeboda). Större delen av området lämplig för komplettering med 

enstaka hus i anslutning till befintliga bostadshus. Strandskydd 100 meter. Privata 

markägare. 

• Borgsjön: området ligger på östra sidan av Borgsjön, avsett för permanent boende eller 

fritidshus i grupp och enstaka hus i anslutning till befintliga bostadshus. Strandskydd 

100 meter. Privata markägare. Nybyggnationer med enskilt VA har påbörjats i området 

• Nordsjön: två områden vid Nordsjön, 4–5 kilometer öster om Charlottenberg. 

Strandskydd 100 meter. Privata markägare.  

• Kunttjärnet: ett mindre område på östra sidan Kunttjärnet, för permanentbebyggelse. 

Privata markägare.  
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• Bysjön, Haganäset camping: större campingplats vid riksväg 61, ca 8 kilometer söder 

om Charlottenberg. Strandskyddet 100 meter, strandskydd norr om LIS-området 200 

meter. Privata markägare.  

• Hugn, Köla: ett område för permanent- och fritidsbebyggelse längs väg 631, på västra 

sidan av sjön Hugn. I söder främst för enstaka hus i anslutning till befintliga hus. I norr 

möjlighet till mindre grupper om 4–6 hus. Strandskydd 100 meter, vid nyckelbiotop 

samt norr om LIS-området 200 meter. Privata markägare.  

• Hugn, Noresund: ett större område för permanentbebyggelse i anslutning till befintlig 

bebyggelse och golfbana med mera, vid Noresund. Skogsmark i övrigt. Strandskydd 

100 meter. Kommunägd mark.  

• Ränken, Hälle fiskecamping: ett parti vid östra stranden av sjön Ränken med flera 

mindre delområden för permant- och fritidsboende, samt uthyrningsstugor. Strandskydd 

100 meter, söder om LIS-området 200 meter.  

• Hemsjön camping: två delområden vid Hemsjöns sydvästra del. Den norra delen för 

utbyggnad av campingplats och den södra delen för permanent bostadsbebyggelse. Vid 

två små dammar gäller även strandskyddet, vid gamla sågverket. Strandskydd 100 

meter. Privata markägare.  

• Helgesjön: ett större område vid östra sidan av Helgesjön med förutsättningar för fler 

bostäder, kompletteringar med enstaka hus och i anslutning till befintliga hus. Möjlighet 

till fritidshus för uthyrning. Strandskydd 100 meter. Flertalet privata markägare. 

Nybyggnationer med enskilt VA har påbörjats i området 

6.5 Bevakningsområden 
Då Eda är en landsbygdskommun faller väldigt få områden in under 6 § och enskilt VA är därför 

det mest rimliga alternativet. De områden i Eda kommun som kan vara aktuella för anslutning 

till det allmänna VA-nätet kallas för bevakningsområden. Enligt 6 § LAV har kommunen en 

skyldighet att ordna vattentjänster och behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. 

För att ett visst område ska gå under 6 § skall det utpekade området ha samlad bebyggelse och 

rätt möjligheter för anslutning. Det är framför allt ett område som anses vara relevant för 

bevakning.  
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6.5.1 Hammar 

Området Hammar ligger vid Bysjön och har cirka 30 fastigheter i samlad bebyggelse, se Figur 

5. Bysjön är negativt påverkad av näringsämnen och en avloppsinventering gjordes i området 

1997 som visade att fler än 70 procent av avloppsanläggningarna i Hammar-området var 

underkända. Området utreds nu huruvida det ska anslutas till det allmänna VA-nätet eller inte. 

 
Figur 5. Hammar intill Bysjön och söderut finns Åmotfors. 
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7 Slutsatser och diskussion 

En stor del av Eda kommuns markyta är skogsmark och sjöar. Det är viktigt att både de enskilda 

och allmänna VA-anläggningarna uppfyller krav som ställs för att människor, djur och miljö 

inte ska påverkas negativt i stor utsträckning, varken idag eller i framtiden.  

 

Eda kommun är en landsbygdskommun med förhållandevis stora avstånd mellan bostäder eller 

andra byggnader, därför är det inte aktuellt att kraftigt utöka det allmänna VA-nätet. Underhåll 

på avloppsreningsverken, vattenverken och ledningsnätet krävs för att upprätthålla en god 

vattenkvalitet och kvantitet. Även en utökning i kapacitet som matchar en eventuell framtida 

befolkningsökning. Enligt tidigare statistik om befolkningsmängd i tätorter finns det inget som 

tyder på en kraftig urbanisering de kommande åren. Enligt en utredning av ProVab kommer 

befolkningsmängden i kommunen öka med 85 personer per år, medan Länsstyrelsen i Värmland 

förutspår att befolkningsmängden kommer vara densamma idag och år 2040. I en kommande 

VA-plan bör en eller flera reservvattentäkter utredas, så att ett behov av vatten kan täckas även 

om en dricksvattentäkt förorenas eller förstörs på annat vis.  

 

Flertalet av kommunens sjöar och vattendrag har enbart måttlig ekologisk status och samtliga 

uppnår ej god kemisk status (med avseende på alla kemiska ämnen), vilket innebär att 

miljökvalitetsnormerna inte uppnåtts. Minskad övergödning, alltså minskade utsläpp av 

näringsämnen är en viktig aspekt som delvis beror på avloppsvatten. När resultatet av den 

pågående inventeringen av enskilda avlopp framkommit ökar möjligheten att minska utsläppen 

av näringsämnen, då bristfälliga enskilda avlopp kan åtgärdas.  

 

För att undvika anpassa VA-nätet till framtida utmaningar som klimatförändringarna kommer 

resultera i krävs att en dagvattenpolicy införs. Dagvattenpolicyn ska även se till att förorenat 

dagvatten inte rinner direkt ut i recepient. 
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Bilagor 
Bilaga A. Grundvatten 
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Bilaga B. Kartor verksamhetsområden 
 

B1: Charlottenberg, som hör ihop med verksamhetsområde Eda glasbruk.  
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 B2: Eda Glasbruk 
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B3: Åmotfors 
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B4: Koppom 
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B5: Adolfsfors 
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B6: Flogned 
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B7: Skillingsfors 
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B8: Valfjället 
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