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GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR VATTEN
Gemensamhetsanläggningar för vatten kan vara av två
olika slag. Antingen kan det gälla ett gemensamt led-
ningsnät till en anslutningspunkt för det kommunala
vattnet eller en gemensam vattentäkt med lednings-
nätet.

I områden med brist på dricksvatten på de enskil-
da fastigheterna kan ett gemensamt vattenuttag vara
en lösning. Vattenuttaget kan t.ex. vara en större bor-
rad brunn i ett område med större grundvattenresurser
eller en ytvattentäkt i en närbelägen sjö. 

Rekommendationer
För gemensam anslutningspunkt till kommunalt vatten gäller:

Ledningarna ska utföras till den standard kommu-
nen fastslår genom avtal med gemensamhetsan-
läggningen 

Vid nybebyggelse eller styckningar utanför verk-
samhetsområden bör vatten och avlopp i första
hand lösas med gemensamma anläggningar. 

Gemensamhetsanläggningar får endast skapas om
ingen vidarekoppling till ytterligare områden kan
bli aktuellt. 

För gemensamt vattenuttag gäller:
Större vattenuttag kräver miljödom från Miljö-
domstolen. 

En gemensamhetsanläggning för vattenuttag är
normalt en förutsättning för ny bebyggelse.

Anläggningar för att avsalta havsvatten kan lösa
problem i redan befintliga områden som har pro-
blem med dricksvattenförsörjningen. Förutsätt-
ningen är då att anläggningen är tillräckligt stor för
att få en god driftsekonomi.

T E K N I S K F Ö R S Ö R J N I N G

EXEMPEL Kriterier på vattenkvalité

Kloridhalten i vattnet (salthalt)
< 40 mg/l, opåverkat.

40–100 mg/l, påverkat.
101–300 mg/l, tjänligt med anmärkning (teknisk anmärk-

ning, dvs.rostangrepp på ledningar osv).
>300 mg/l, tjänligt med anmärkning (teknisk och 

estetisk anmärkning, grumligt vatten,
smakar salt).

Bakterier (E-coli)
Tjänligt med anmärkning om det finns bakterier. 
Otjänligt om det finns fler än 10/100 ml.

Totalt coliforma bakterier
Tjänligt med anmärkning om det finns mellan 50 och 
500/100 ml. Otjänligt om det finns fler än 500/100 ml.

Heterotrofa bakterier
Tjänligt med anmärkning om det finns fler än 1000/ml.
Coliforma bakterier (t.ex. E-coli) är tarmbakterier.
Heterotrofa bakterier är i naturen naturligt förekom-
mande bakterier.
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RUNMARÖ

GÄLLNÖ

DJURÖ

FARSTALANDET

ORMINGELANDET
VÄRMDÖLANDET

FÅGELBROLANDET

INGARÖ

Boda

Björkås

StavsnäsStrömma

Sollenkroka

Myttinge

Gustavsberg
Hemmesta

Brunn

Ängsvik

Områdesavgränsning
Liten risk

Viss risk
Stor risk

Risk för saltvatteninträngning
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