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Status för VA-planen i Nynäshamns kommun juli 2016 
 

Här kommer en sammanfattning av hur arbetet med att genomföra kommunens VA-plan går. 
Ni får gärna sprida informationen till era medlemmar. Mer information finns på VA-planens 
webbsida www.nynashamn.se/va-plan.  

 

Aktuellt 
Sedan VA-planen antogs i kommunfullmäktige i mars 2014 har arbetet med att genomföra 
planen pågått. Det innebär mycket planering, en del nya arbetssätt i kommunen samtidigt som 
organisationen kring projektet byggts upp. VA-utbyggnaden förväntas vara klar först omkring 
år 2030.  
 
Det som pågår just nu är  

 Detaljplan för Fagersjö fritidshusområde i Grödby. Förväntas få kommunalt VA 2017-
2018. 

 Program för Landfjärden och Östra Segersäng. Detaljplaner förväntas starta 2017. 
 Detaljplan för Norsbol/Solsa startar under 2016. 
 Övergripande systemhandling för överföringsledningarna mellan områdena. 
 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver tillsyn av de enskilda avlopp som 

inte ska anslutas till kommunalt VA. Under 2016 undersöks cirka 400 enskilda avlopp i 
den västra delen av kommunen.  

 
Områdena som står näst på tur är Hoxla, Ekeby och Oxnö. Hoxla kommer förses med vatten 
och avlopp i samband/efter exploateringen vid Gudby. Ekeby är ett nytt område för 
utbyggnad av kommunalt VA efter att kommunen har fått föreläggande från Länsstyrelsen om 
att upprätta verksamhetsområde för vatten och spillvatten senast 2022. Överföringsledningar 
till Ekeby kommer samordnas med de till Landfjärden. På Oxnö förväntas detaljplaner starta 
omkring år 2020.  
 

Tidplan för VA-utbyggnaden 
När vi tog fram VA-utvecklingsplanen 2014 gjorde vi en preliminär tidplan. Tidplanen har 
redan blivit förskjuten för många av områdena av flera anledningar men ordningsföljden 
består. Aktuell tidplan finns på VA-planens webbsida www.nynashamn.se/va-plan. 
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Förseningarna beror bland annat på att vi inte förutsett behovet av program i Segersäng och 
Landfjärden samt att Ekeby tillkom.    
 
Mer information 
Vi kommer att bjuda in alla berörda fastighetsägare i respektive område till möten där det 
finns chans att prata med oss och ställa frågor. Informationsmötena kommer hållas något år 
innan uppstart. Brev kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare. I höst planeras möte 
för Hoxla. Ekeby och Oxnö får vänta ytterligare något år.  
 
Du som är intresserad av att ingå i en referensgrupp och vara med och påverka informationen 
till fastighetsägare och kommunens arbete med VA-planen är välkommen att kontakta oss.  

 
 
Bakgrund 
De tre grunderna för VA-planen är hälsa, miljö och utveckling. VA-planen för Nynäshamns 
kommun beslutades år 2014. Planen rör de cirka 4 700 hushåll som har egna eller 
gemensamma avloppsanläggningar och vattenbrunnar idag. VA-planen består av två delar, en 
VA-strategi beslutad den 2012 och en VA-utvecklingsplan beslutad 2014. 

 
Kommunen kommer under cirka 15 år bygga ut kommunalt vatten och avlopp till de områden 
som är beslutade i VA-planen. Inom dessa områden så kommer alla fastigheter anslutas. Innan 
ett område kan anslutas så kommer en ny detaljplan tas fram för området. 
 
I de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste fastighetsägarna uppgradera sina 
egna avloppsanläggningar så att de uppfyller dagens miljökrav. Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund utför tillsyn av de enskilda avlopp som inte ska anslutas till kommunalt 
VA mellan 2015 och 2020, se www.smohf.se 

 
Målet är att skapa en långsiktig och hållbar VA-lösning för dig och för miljön. Med 
kommunalt VA minskar hälsoriskerna med förorenade eller saltpåverkade brunnar. 
Avloppsvattnet kommer föras till Nynäshamns reningsverk med våtmark Alhagen som sista 
steg i reningsprocessen. Utsläppet av näringsämnen minskar och flyttas från de känsliga inre 
kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar att klara miljöbelastningen. 
Med kommunalt VA möter man också den utveckling som har skett i många bostadsområden 
sedan de byggdes och möjliggör för områdena att utvecklas. 
 
VA-rådgivningen för Nynäshamn och Haninge kommun ger stöd vid val av teknik och 
bildandet av gemensamhetsanläggningar, främst för de som kommer ha kvar sina enskilda 
avlopp, se www.haninge.se/va-rad 
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