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Ängelholm framtidssäkrar VA-nätet
”Stora VA-utbyggnaden”
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• Sammanslagning av flera 

”småkommuner” (1971)

• Centralort med kringorter

och hav i väster 

• Ca 42 000 medborgare 

(36 000 inom V.O)

Ängelholms kommun
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VA i Ängelholm
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Ca 36 000 Abonnenter

Renar 11 000 000 liter/dygn

9 st

3 olika täkter
Ca 8000 m3/d

2 Vattentorn



VA-organisationen

VA-verken
8 st

VA-
Ledningsnät

8 st

VA-Chef

Intraprenad
funktion



• I början av milleniet spådde politiken i Ängelholm att inflyttningen till 

kommunen skulle öka och att staden med dess kringorter skulle växa.

• Stadens attraktiva geografiska läge samt närhet till både flygplats och 

europaväg skulle bidra till inflyttningen och kommunen skulle ses som 

attraktiv plats att leva och bo i.

• Stora planer på exploatering av både huvudort och kringorter 

planerades och nya bostads- och industriområden planlades. 

• VA-enheten fick då i uppdrag att utreda huruvida det fanns kapacitet i 

det befintliga reningsverket, och om ledningsnätet kunde ta emot det 

avloppsvatten som kommande exploatering skulle medföra. (3år)

Bakgrund
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• Hur gör vi nu?

• Var börjar man?
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Utredningar
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• Fullt överallt! (spillvatten)

• Både reningsverk och ledningsnät hade nått sin maxgräns. 

• Utbyggnad av reningsverket

• Utbyggnad av ledningsnätet (spillvatten)

• Utbyggnad av ledningsnätet (färskvatten)

• Komplettering av överföringsledningar

• Uppdatering av pumpstationer, tryckstegringsstationer

• Behövde ca 15 år för genomförande (3år)

• Samtidigt som allt är i drift

Resultat av alla utredningar
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• Få beslut i politiken att verkställa (800 miljoner)

• Planera och ”bygga ut i rätt ordning”

• Skapa en ”MASTERPLAN”

Vad gör vi nu?
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Utbyggnader i etapper
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• Svårt att ha ett långt perspektiv (50 år)

• Utbyggnader tar längre tid i ”verkligheten”

• Produktionskostnad ej samma 

anbudskostnad

• Marknadsläget förändras (konjunkturen 30% ökning)

• Få politiken att tänka flera mandatperioder 

Utmaningar
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• Finansiering? 

• -höja taxan eller låna på lång sikt?

• Tillståndsprövning av nytt reningsverk (3år)

• Övriga tillstånd (trafikverk, strandskydd, 

dispenser etc)

Utmaningar
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• Utbyggnad av reningsverket pågår (ca 55000 PE)

Nuläge
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• Sista överföringsledningarna projekteras

• Färdigställande av stora 

huvudpumpstationer pågår

• Kontinuerlig Taxeöversyn för att möta 

amorteringar på lånat kapital (ränteläget?)

Nuläge
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• Troligen klara 2024-2025 

• Nytt reningsverk (55 000 PE)

• Bra redundans på vattennätet med rätt 

ledningsdimensioner

• God kapacitet i spillvattenledningarna

• Bra arbetsmiljö i våra pumpstationer

• Troligen en högre Va-taxa

• En framtidssäkrad Va-anläggning

Resultatet av

”Stora VA-utbyggnaden”
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Kontakt:

Gruppchef Va-Ledningsnät

Roger.karlsson@engelholm.se

0431-469072

Frågor
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