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Stenungsunds VA-planområden 

I denna bilaga beskrivs de VA-planområdena för dricks- och spillvatten som identifierats i 

arbetet med VA-handlingsplanen. Dessa har delats in i fyra olika kategorier utifrån områdenas 

behov av en samlad lösning för dricks- och spillvatten.  

 

Område för enskilt vatten och avlopp  

VA-bevakningsområde  

VA-utredningsområde  

VA-utbyggnadsområde  

 

 

Figur 1 Stenungsunds VA-planområden markerade i med lila cirklar. 
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VA-planområde Beskrivning 

1. Tegen I området finns en gemensamhetsanläggning för enskilt 

avlopp. Området bedöms inte ha behov att lösa VA-

försörjning i ett större sammanhang. 

2. Hällesdalen En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. Detta kan dock förändras om bebyggelsen i 

området förändras eller utökas 

3. Övre Hällesdalen En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

4. Rödmyren/Viddesgärde En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

5. Gullborga Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

6. Amdal Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

7. Kolhättan/Klätten I området finns en gemensamhetsanläggning för enskilt 

avlopp. Finns uppgifter om brist på dricksvattenkvantitet 

för en del av fastigheterna. Områdets VA-försörjning kan 

behöva lösas i ett större sammanhang genom anslutning 

till allmänt vatten och avlopp. Behov av och möjligheter 

för en allmän VA-försörjning ska utredas. 

8. Ödsmåls-Röd En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

9. Käderöd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

10.Viddesgärde En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 
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11.Krontofta En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. Detta kan dock förändras om bebyggelsen i 

området förändras eller utökas 

12.Kycklingedalen Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

13.Östra Skår/Talbo Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas 

14.Stora Askerön, Norra Området består till största del av fritidshus med fåtal 

permanentboende. Inom området finns en 

gemensamhetsanläggning för enskilt avlopp för ca 30 

fastigheter. Känslig recipient samt uppgifter om 

kvalitetsproblem på dricksvattnet finns. Områdets VA-

försörjning kan behöva lösas i ett större sammanhang 

genom anslutning till allmänt vatten och avlopp. Behov 

av och möjligheter för en allmän VA-försörjning ska 

utredas. 

15.Stora Askerön, Östra Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas 

16.Lasshammar Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

17.Grössbyn En del fastigheter anslutna till allmänt VA och en del 

anslutna till en gemensamhetsanläggning för dricksvatten. 

Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal samt enskild gemensam vattentäkt. 

Saneringsområde enligt tidigare VA-saneringsplan men 

befintlig täkt har inte tillräcklig kapacitet för att försörja 

området med allmänt dricksvatten. Då alternativ täkt 

behöver utredas klassas området som ett VA-

utredningsområde. Behov av och möjligheter för en 

allmän VA-försörjning ska utredas. 

18.Härgusseröd, öster om väg 650 Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal vattentäkt. Områdets VA-försörjning behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt VA. Saneringsområde enligt tidigare VA-

saneringsplan, ska vara utbyggt senast 2025. Befintlig täkt 

har tillräcklig kapacitet för att försörja den norra delen av 

området med allmänt dricksvatten. För de södra delarna 

behöver vattentillgången utredas vidare. Detta medför att 

etappvis utbyggnad inom området kan bli aktuellt. 
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19.Härgusseröd, väster om väg 650 Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal vattentäkt. Befintlig täkt har inte tillräcklig 

kapacitet för att försörja området med allmänt 

dricksvatten. Då alternativ täkt behöver utredas klassas 

området som ett VA-utredningsområde. Behov av och 

möjligheter för en allmän VA-försörjning ska utredas. 

20.Norra Stenungsön Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Området bedöms inte ha behov 

att lösa VA-försörjning i ett större sammanhang. Detta 

kan dock förändras om bebyggelsen i området förändras 

eller utökas 

21.Järnklätt/Kärr Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas. 

22.Norra Hallerna Områdets VA-försörjning behöver lösas i ett större 

sammanhang genom anslutning till allmänt VA då 

området är beläget nära en känslig recipient och har en 

potentiell stor påverkan på denna. Bebyggelsetrycket i 

området är högt och mer exploatering innebär påverkan 

på recipienten. VA-utbyggnad planeras i samband med 

exploatering av närliggande pågående detaljplan. 

23.Bäckmans väg Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

24.Skönhammar En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

25.Spekeröd/Kännestorp Ytterligare exploatering i området kan innebära ett behov 

av förändrad VA-försörjning. Behov av och möjlighet för 

en förändrad VA-försörjning för befintliga samt 

tillkommande fastigheter ska utredas. 

26.Grinstorp Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

27.Norra Tveten Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas. 

28.Saxeröd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  
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29.Bråland/Anerås öster om väg 

160 
En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behovet av en 

förändrad VA-försörjning behöver utredas ytterligare då 

området ligger i nära anslutning till en känslig recipient 

samt innefattar ett stort antal bostäder och ligger relativt 

nära kommunalt verksamhetsområde. 

30.Norra Anrås En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

31.Kyrkeby En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

32.Kvarnhöjden I området finns även en gemensamhetsanläggning som är 

ansluten till allmänt VA via avtal. Områdets VA-

försörjning och avloppshantering behöver lösas i ett större 

sammanhang genom anslutning till allmänt VA. 

Utbyggnad planeras i samband med exploatering av 

närliggande pågående detaljplan. 

33.Skotthed Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

34.Tortorp Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

35.Raröd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

36.Källsnäs och Källsby Områdets VA-försörjning och avloppshantering behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt VA. Saneringsområde enligt VA-saneringsplan 

genom separat beslut. Ska enligt tidigare beslut vara 

utbyggt senast 2025. Förutsätter stärkt vattenförsörjning 

genom ledning från Kungälvs kommun. 

38.Källsby Övra Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

39.Jordal Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

40.Rämma Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

41.Furudalen Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 
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42.Timmervik/Sävelycke/Baggehög Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

43.Stora Askerön Känslig recipient samt uppgifter om kvalitetsproblem på 

dricksvattnet finns. Områdets VA-försörjning behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt vatten och avlopp. Hur VA-försörjningen kan 

lösas behöver studeras vidare då området är beläget på en 

ö utan anslutande ledningar för vatten och avlopp. 

Området har därför klassats som VA-utredningsområde 

 


