Utmaningar för Laholmsbuktens VA
Laholmsbuktens VA (LBVA) är en samverkansorganisation mellan Halmstads och Laholms
kommuner, som har ansvar för drift och utveckling av va-verksamheterna i kommunerna.
Sammanlagt ansvarar LBVA för drift och underhåll av 24 vattenverk, 300 mil ledningar och
17 avloppsreningsverk.
Under 2014 erhölls tillstånd för kapacitetshöjning av Ängstorps ARV, som innebär mer än en
fördubbling av kapaciteten. I detta tillstånd inryms också överföring av avloppsvatten som idag
renas vid Hedhusets respektive Veinge ARV. LBVA står inför val av bästa teknik för denna
kapacitetshöjning. Framför allt Halmstad är en expansiv kommun och trycket med en växande
befolkning ökar. En kapacitetsutredning avseende Busörs ARV behöver genomföras.
För att uppnå långsiktig återföring av näringsämnen behöver vi undersöka både alternativa
slambehandlingsmetoder och arbeta mer med uppströmsarbete. Detta uppströmsarbete, i
kombination med ny avloppsreningsteknik, är också viktigt för att skydda recipienterna och möta
framtida utsläppskrav. Av intresse kommer också att vara att beräkna va-verksamhetens klimatavtryck.
När det gäller dricksvatten har vi en utmaning i att möta krav på tillkommande styrande
kvalitativa parametrar. Dessutom finns en otydlighet i lagstiftningen som medför att det finns
risk för tvister mellan markägare och verksamheten vad gäller skydd av vattenresurser. Vissa
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden är i behov av omarbetning och det finns också ett
behov av att inrätta skyddsområde för framtida tillkommande vattentäkter.
Såväl klimatförändringar som exploateringstryck innebär att vi i samhällsbyggnadsprocessen
behöver ha ett bredare fokus på va-frågor. Befintlig bebyggelse behöver skyddas för översvämningar och hänsyn måste tas till risker för översvämning vid exploatering av nya områden.
En annan utmaning i samhällsbyggnadsprocessen är att tillgodose en hållbar va-försörjning även
på landsbygden.
Utbyggnad av dagvattensystem är en utmaning. Delar av kustområdena saknar idag dagvattensystem. Behovet av utbyggnad av dagvattenhantering hänger också samman med förtätning av
bostadsområden, ökad andel hårdgjord yta samt en större och mer intensiv nederbörd. Utbyggnad av dagvattensystem kompliceras av att kunderna upplever en rättsosäkerhet kring processen
beroende på att kommunen föreslår, beslutar och genomför utbyggnaderna.
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