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Inledning 
Denna bilaga innehåller områden och bebyggelsegrupper som ligger utanför verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp i Högsby kommun, som kan kräva särskild hantering och/eller som har varit 
aktuella tidigare. Områdena har identifierats utifrån samlad kompetens inom VA-planeringsgruppen. 
VA-planeringsgruppen bevakar dessa och några av områdena kommer att utredas vidare. De elva 
områdena beskrivs bl.a. med avseende på nuvarande status på avlopp, dricksvattenförsörjning och 
påverkan på närliggande sjö eller vattendrag. För varje område anges en planeringsstrategi och 
prioritering, t.ex. om de kräver en särskild handläggning av enskilda avlopp eller om det bör utredas 
om det föreligger ett kommunalt ansvar för vatten och avlopp där enligt Lagen om allmänna VA-
tjänster (LAV). 

Dessa områden och bebyggelsegrupper diskuteras årligen av kommunens VA-planeringsgrupp, som 
består av tjänstemän från ÖSK och Miljö och bygg, och bilagan justeras utifrån eventuella nya 
omständigheter. En grundligare genomgång och uppdatering görs vart fjärde år.  

Områdena har sorterats i alfabetisk ordning. Områdenas geografiska läge visas i figur 1 och en 
sammanfattning av informationen om respektive område finns i tabell 1. På följande sidor beskrivs 
varje område var för sig. 
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Figur 1. Bevakningsområden/områden med samlad bebyggelse utanför kommunalt VA i Högsby kommun.  
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Sammanfattande tabell 
 

Tabell 1 . Sammanfattande beskrivning av bevakningsområden/områden med samlad bebyggelse utanför kommunalt VA i Högsby kommun. 

Nr Område Kort beskrivning Miljöbedömning Planeringsstrategi Prioritering 
 

1 Aboda By nära Allgunnens 
VA-nät, 22 
fastigheter.  

Inte särskilt känsligt. 
500 m till Kleven. 

Utreda anslutning till kommunalt VA, via §6 eller 
samfällighet, pga. kort avstånd till 
överföringsledning. Ansvarig: Högsby kommuns 
VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya enskilda 
avlopp tills utredning är klar. 

Utredning bör ske 
senast 2023 

2 Drageryd By nära Emån, samt 
intilliggande 
områden längs 
Emån. 

Närhet till Emån. 
Nära översvämnings-
område 

Utreda anslutning till kommunalt VA och LAV §6. 
Svårighet att anlägga enskilda avlopp pga 
översvämningsrisk. Ansvarig: Högsby kommuns 
VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya enskilda 
avlopp tills utredning är klar. 

Utredning bör ske 
senast 2023 

3 Gillberga-Ekeby 
 

By, 47 fastigheter. Närhet till Emån. 
Vattenskyddsområde 
för grundvattentäkt.  

Utreda anslutning till kommunalt VA och LAV §6, 
pga. vattenskyddsområde. Ansvarig: Högsby 
kommuns VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya 
enskilda avlopp tills utredning är klar. 
 

Utredning bör ske 
senast 2023 

4 Gösjö-Karlshamns 
området 

Fritidshus vid 
Gösjön. 56 
fastigheter.  

Närhet till Gösjön, 
Emåns 
avrinningsområde. 
Badplats.  

Utreda anslutning till kommunalt VA och LAV §6. 
Inkludera LIS-områden i utredning. Ansvarig: 
Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. Avvakta 
med nya enskilda avlopp tills utredning är klar. 
 

Utredning bör ske 
senast 2023 

5 Lilla Klobo LIS-område strax 
öster om Fågelfors. 
29 fastigheter.  

Närhet till Klobosjön.  Utreda anslutning till kommunalt VA, via §6 eller 
samfällighet, pga. närhet till Klobosjön och kort 
avstånd till VA-ledningar. Ansvarig: Högsby 

Utredning bör ske 
senast 2023 
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kommuns VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya 
enskilda avlopp tills utredning är klar.   

6 Långemåla västra Bebyggelse strax 
nordväst om 
Långemåla 
samhälle. 13 
fastigheter. 

Inte särskilt känsligt. 
Långt till recipient. 
Kommunalt vatten. 

Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning till 
Långemåla för samfällighet genom enskilt VA-avtal 
om intresse finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. 
 

Tillsyn enligt 
tillsynsplan för 
enskilda avlopp. 

7 Nygård – Skulebäck Spridd bebyggelse i 
östra utkanten av 
Fagerhult. 12 
fastigheter.  

Inte särskilt känsligt. 
>300 m till 
Skulebäcken.  

Fortsatt enskilda vatten- och avloppslösningar. 
Ansvarig: Miljö- och byggkontoret 
 

Tillsyn enligt 
tillsynsplan för 
enskilda avlopp. 

8 Ruda -Släthult By strax öster om 
Ruda, relativt 
samlad bebyggelse 
längs 
Oskarshamnsvägen. 

Inte särskilt känsligt. 
Långt till recipient. 
Kommunalt vatten.  

Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning till Ruda 
för samfällighet genom enskilt VA-avtal om 
intresse finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. 
 

Tillsyn enligt 
tillsynsplan för 
enskilda avlopp. 

9 Sinnerbo By längs 
överföringsledninge
n mellan Allgunnen 
och Högsby. 28 
fastigheter.  

Inte särskilt känsligt. 
Långt till Lilla 
Sinnern. 

Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning för 
samfällighet genom enskilt VA-avtal om intresse 
finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. 
 

Tillsyn enligt 
tillsynsplan för 
enskilda avlopp. 

10 Tortebo Spridd bebyggelse i 
östra utkanten av 
Allgunnen. 7 
fastigheter.  
 

Närhet till sjön 
Allgunnen.  

Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning för 
samfällighet genom enskilt VA-avtal om intresse 
finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. 
 

Tillsyn enligt 
tillsynsplan för 
enskilda avlopp 

11 Trändeviken-
Sinnermålaviken 

Fritidshus vid sjön 
Sinnern, 26 
fastigheter.  

Närhet till Lilla 
Sinnern. 

Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning för 
samfällighet genom enskilt VA-avtal om intresse 
finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. 

Tillsyn enligt 
tillsynsplan för 
enskilda avlopp 

Varje område beskrivs separat, se nedan. 
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Aboda  
 
Område: Aboda by 
 
Antal permanentboende hushåll: 5 
Antal fritidshus: 8 
Övriga: 9 lantbruksfastigheter 
Totalt: 22 
 
Beskrivning:  Jordbruksbebyggelse i 
långsmal by. Ganska tätt mellan 
fastigheterna, därmed risk för 
avloppspåverkan på dricksvattenbrunnar. 
 
Dricksvattenförsörjning: Inventering pågår 
i samband med tillsyn på enskilda avlopp.  
 
Status på avlopp: Gamla anläggningar med 
dålig standard. Tre godkända avlopp. 
Tillsyn pågår. Tidsplan för åtgärder: 2021 - 
1 fastighet, 2023 - 10 fastigheter, 2029 - 1 
fastighet. 

Dagvatten, översvämningsrisker: Ingen 
risk för översvämning. 

Hälsoskydd: Provtagning 2012 i en brunn 
visade att antalet koliforma bakterier var 
mycket högt, vilket kan indikera påverkan från t.ex. avlopp, ytinläckage, djurhållning.   

Miljöbedömning och recipient: Närmaste recipient, ca 500 m bort, är sjön Kleven som är en populär 
badsjö. Det saknas övervakning av parametrar som kan visa på övergödning.   

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet: Området ligger nära verksamhetsområde 
för vatten och avlopp i Allgunnen, och är beläget mellan två överföringsledningar. Avståndet till dem 
är ca 75- 350 m. 

Fysisk planering: Ingen exploatering är planerad. Området runt Aboda lyfts fram i ÖP som viktigt för 
friluftsliv. Angränsar naturreservat för Aboda Klint. 

Planeringsstrategi:  Utreda anslutning till kommunalt VA, via §6 eller samfällighet, pga. kort avstånd 
till överföringsledning. Ansvarig: Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya enskilda 
avlopp tills utredning är klar. 

Prioritering: Bör ske senast 2023.    

Figur 2. Aboda by ligger ca 1 km väster om samhället 
Algunnen.  
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Drageryd 
 
Område: Drageryd samt intilliggande områden längs 
Emån. 

Antal permanentboende hushåll: 28 fastigheter 
 
Beskrivning:  Relativt samlad by, strax ovanför 
Emån.   
 
Status på avlopp:   Gamla anläggningar med dålig 
standard. Fem godkända avlopp. Tillsyn pågår. 
Tidsplan för åtgärd: 2020 -6 fastigheter, 2023- 6 
fastigheter, 2024-28 fastigheter, 2027-4 fastigheter, 
2029-11 fastigheter, 2031- 6 fastigheter. 

Dagvatten, översvämningsrisker:  Drageryd ligger 
nära översvämningsområde vid Emån, och behöver 
därför beaktas särskilt vid bygglov och även vad 
gäller placering av enskilda avlopp  

Hälsoskydd: Inga uppgifter har inkommit om 
påverkan på dricksvattenbrunnar. 

Miljöbedömning och recipient:  Närmaste recipient 
är Emån, inom några hundra meter. Vattendragets 
ekologiska status har klassificerats som måttlig. 

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet: Närmaste ledningar för dricksvatten finns 
i Berga, ca 4 km bort (fågelvägen). Avloppsledningar finns också i Berga, men det finns även en 
överföringsledning på andra sidan Emån, ca 500 m från bebyggelsen i Drageryd (Figur 3). En eventuell 
anslutning till överföringsledningen kräver en tryckning under ån, och beräkningar måste i så fall 
göras för att klargöra att kapacitet finns i ledningen.  

Fysisk planering:  Riksintresse för kulturmiljövård enligt ÖP. Drageryd är en av landskapets bäst 
bevarade radbyar, skiftad på 1960-talet.  
 
Planeringsstrategi: Utreda anslutning till kommunalt VA och LAV §6. Svårighet att anlägga enskilda 
avlopp pga. översvämningsrisk. Ansvarig: Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya 
enskilda avlopp tills utredning är klar. 

Prioritering: Bör ske senast 2023.   

  

Figur 3. Bebyggelsen i Drageryd ligger relativt samlat, 
några hundra meter från Emån.  

 



7 
 

Gillberga-Ekeby 
 
Område: Bebyggelsen längs med väg 34 och 
byvägen genom Gillberga 

Antal permanentboende hushåll: 23  
Antal fritidshus: 12 
Övriga: 12 lantbruksfastigheter 
Totalt: 47 
 
Beskrivning: Småbrutet odlingslandskap på 
åsrygg vid Emåns dalgång. Invallning finns längs 
åkanten. Bebyggelsen ligger relativt samlat 
längs vägen.  Fornminnen finns i området. Goda 
förutsättningar för enskilda avlopp. 
 
Dricksvattenförsörjning: Enskilt vatten.   

Status på avlopp:  7 st godkända anläggningar. 
Tidsplan för åtgärder:  
2021-3 fastigheter, 2023- 13 fastigheter, 2029- 
7 fastigheter, 2031- 4 fastigheter.  

Dagvatten, översvämningsrisker:  Ingen risk för 
översvämning beräknat på högsta flöde.   

Hälsoskydd: Provtagning i brunn har visat att 
vattnet var tjänligt med anmärkning pga. 
nitrat, fosfat och kalium samt att antalet koliforma bakterier var högt. Nitrat indikerar påverkan från 
avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kalium och fosfat kan indikera påverkan från avlopp, 
gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha naturligt, geologiskt ursprung.   

Miljöbedömning och recipient: Området ligger nära Emån, ca 100-200 m. Vattendragets ekologiska 
status har klassificerats som måttlig. Övergödning och syrefattiga förhållanden. Det finns ett 
grundvattenmagasin med vattenskyddsområde i området. Flera av fastigheter ligger inom 
vattenskyddsområdet och därmed gäller hög skyddsnivå, dvs vanliga infiltrationer godkänns inte. Vid 
kommunens översyn av vattenskyddsområden kan gränserna komma att förändras. Tätt mellan 
fastigheter, vilket innebär hög skyddsnivå för många av avloppsanläggningarna gällande hälsoskydd.  

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet: Avstånd till överföringsledningen är 40-
450 meter men det innebär i vissa fall tryckning under riksvägen för att komma till anslutningspunkt.  

Fysisk planering: Jordbruksintresse prioriteras enligt kommunens översiktsplan (ÖP). Vacker bymiljö 
längs vägen som ingår i riksintresseområde för kulturmiljö. 

Planeringsstrategi: Utreda LAV §6, pga. vattenskyddsområde. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. Avvakta med nya enskilda avlopp tills utredning är klar. 

Prioritering: Bör ske senast 2023.     

Figur 4. Bebyggelsen i Gillberga ligger relativt samlat 
längs med vägen, några hundra meter från Emån. 
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Gösjö-Karlshamns området 
 
Område: Karlshamn, Kulltorp och Gösjöns 
stugområden 
 
Antal permanentboende hushåll: ett fåtal 
Antal fritidshus: 53 
Övriga: Campinganläggning   
 
Beskrivning: Flera stugområden längs 
Gösjöns strand. Många fritidshus med 
enkel standard, flera ligger på ofri grund. 
Campinganläggning med badplats.  
 
Dricksvattenförsörjning: 
Enskilt vatten. Några av husen är anslutna 
till en gemensam brunn placerad mitt i 
området vid campingen.  
 
Status på avlopp: Enkla anläggningar med 
torrtoalett och bad-, disk- och tvättvatten. 
Några godkända anläggningar med 
markbädd. Flera med sluten tank. 
Campingen har fyra slutna tankar med 
totalt 12 m3, ny service-byggnad med 
snålspolande toaletter. Även duscharna 
kopplade till tanken.  

Dagvatten, översvämningsrisker: Vissa av husen 
ligger nära sjön, viktigt att tänka på vid 
avloppstillsyn. 

Hälsoskydd: Dricksvatten tjänligt med anmärkning pga. för lågt pH (Camping). Badet har varit stängt 
under en period sommaren 2018 pga höga bakteriehalter i sjön.  

Miljöbedömning och recipient: Gösjön, tillhör Emåns avrinningsområde. En av kommunens allmänna 
badplatser ligger vid sjön. Sommaren 2018 var badplatsen avstängd pga. dålig kvalitet på vattnet 
(patogener). 

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet: 2-3 km till allmänna VA-nätet. 

Fysisk planering:  Flera områden kring Gösjön är utpekat som LIS-områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) , och även ett vid närliggande Älgsjön. Då nuvarande bebyggelse till stor del ligger 
på ofri grund, så är tillskapandet av fler tomtplatser och eventuell försäljning av arrendetomter i hög 
grad beroende av markägarnas intresse. En av kommunens större badplatser ligger vid sjön. 

Figur 5. Det finns flera stugområden runt Gösjön, 
många med torrtoaletter och enkla lösningar för BDT. 
Flera platser runt sjön utpekas om LIS-områden i ÖP. 
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Planeringsstrategi: Utreda anslutning till kommunalt VA och LAV §6. Inkludera LIS-områden i 
utredning. Ansvarig: Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya enskilda avlopp tills 
utredning är klar. 

Prioritering: Bör ske senast 2023. 
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Lilla Klobo 
 
Område: Bebyggelsen söder och öster om Klobosjön 

Antal permanentboende hushåll: 21 
Antal fritidshus: 0 
Övriga: 8 lantbruksfastigheter 
 
Beskrivning: Relativt samlad bebyggelse. Bra 
markförutsättningar för enskilda avlopp. 
 
Dricksvattenförsörjning: 12 fastigheter i området 
har en gemensam vattenförening med anslutning till 
det kommunala nätet1.  
 
Status på avlopp: Gamla anläggningar med dålig 
standard. Tillsyn pågår, några har fått 
förelägganden. Tidsplan för åtgärd: 2021 -3 
fastigheter, 2023- 10 fastigheter, 2025- 5 
fastigheter. För vissa fastigheter gäller hög 
skyddsnivå. 

Hälsoskydd: Inga uppgifter har inkommit om 
påverkan på dricksvattenbrunnar. Flera fastigheter 
har kommunalt vatten. 

Miljöbedömning och recipient: Klobosjön som via Nötån 
mynnar i Emån. Emån har klassificerats med måttlig ekologisk status. Vattenförekomsten innehåller 
arter och habitat som omfattas av områdesskydd enligt Natura 2000. 

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet: Kommunala VA-ledningar finns i 
närliggande Fågelfors. 

Fysisk planering:  Området i norra änden av Klobosjön har pekats ut i kommunens översiktsplan som 
lämpligt för LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) genom förtätning/komplettering av 
befintlig bebyggelsestruktur i Lilla Klobo. Det har förts diskussioner inom kommunen att eventuellt 
flytta Fågelfors badplats till Klobosjöns östra sida. 

Strategi för VA-försörjning i området:  Utreda anslutning till kommunalt VA, via §6 eller samfällighet, 
pga. kort avstånd till VA-ledningar. Ansvarig: Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. Avvakta med nya 
enskilda avlopp tills utredning är klar.   

Prioritering: bör ske senast 2023.   

 
1 Enligt en medlem i vattenföreningen.  

Figur 6. Lilla Klobo består av permanentbebyggelse 
söder och öster om Klobosjön.  
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Långemåla västra 
 
Område:  bebyggelse strax nordväst om 
Långemåla samhälle. 

Antal permanentboende hushåll: 3 
Antal fritidshus: 6 
Övriga: 4 lantbruksfastigheter 
Totalt: 13  
 
Beskrivning: 13 fastigheter med gamla 
anläggningar, längs väg 34 mot Ruda.  
 
Dricksvattenförsörjning: Alla fastigheter utom 
en har kommunalt vatten. 
 
Status på avlopp:  Gamla anläggningar, vissa 
endast stenkistor. 2 fastighet har godkända 
anläggningar. En fastighet saknar WC. Tillsyn 
pågår. Tidplan för åtgärd:  2023- 17 fastigheter, 
2031- 4 fastigheter. 

Hälsoskydd: Inga uppgifter har inkommit om 
påverkan på dricksvattenbrunnar. De flesta har 
kommunalt vatten.  

Miljöbedömning och recipient:  I första hand 
grundvattnet, ingen sjö eller vattendrag i närheten. 
Det finns mycket goda eller utmärkta 
uttagsmöjligheter i grundvattenmagasin. 

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet: Nära till kommunala ledningar i 
Långemåla samhälle. Beslut taget på att dimensionera överföringsledningen Ruda - Högsby för att i 
framtiden kunna ansluta Långemåla och Värlebo. 

Fysisk planering: Ingen exploatering planerad. Jordbruk och höga naturvärden enligt ÖP. Riksintresse 
för kulturmiljö. 

Strategi för VA-försörjning i området:  Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning till Långemåla för 
samfällighet genom enskilt VA-avtal om intresse finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. 

Prioritering: Tillsyn enligt tillsynsplan för enskilda avlopp. 

Figur 7. Bebyggelse strax NV om Långemåla 
samhälle, som idag är försörjt med kommunalt 
dricksvatten.  
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Nygård – Skulebäck 
 
Område: Byarna Nygård och Skulebäck 
 
Antal permanentboende hushåll: 3 
Antal fritidshus: 4 
Övriga: 5 lantbruksfastigheter 
Totalt: 12 
 
Beskrivning: spridd bebyggelse i östra 
utkanten av Fagerhult 
 
Dricksvattenförsörjning: Enskilt vatten.  
 
Status på avlopp: Gamla anläggningar med 
dålig standard.  Ett godkänt avlopp. Tidsplan 
för åtgärder: 2023- 3 fastigheter, 2029 – 2 
fastigheter. 

Hälsoskydd: Inga uppgifter har inkommit om 
påverkan på dricksvattenbrunnar. 

Miljöbedömning och recipient: Närmaste 
recipient är Skulebäcken, ca 350-1000 m bort. 
Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen - ej 
klassad. 

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet:  Kommunalt VA finns i Fagerhult, några 
hundra meter bort. 

Fysisk planering: Inga exploateringsplaner finns i området. 

Strategi för VA-försörjning i området: Fortsatt enskilda vatten- och avloppslösningar. Ansvarig: 
Miljö- och byggkontoret 

Prioritering: Tillsyn enligt tillsynsplan för enskilda avlopp   

Figur 8. Nygård och Skulebäck är två mindre byar i 
östra utkanten av Fagerhult 
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Ruda - Släthult 
 
Område:  Släthult och Djupedal 
 
Antal permanentboende hushåll: 10 
Antal fritidshus: 4 
Övriga: 2 lantbruksfastigheter 
Totalt: 16  

Beskrivning:  By strax öster om Ruda, relativt 
samlad bebyggelse längs Oskarshamnsvägen. 
Jordbruksbebyggelse, bra förutsättningar för 
enskilda avlopp.  
 
Dricksvattenförsörjning:   Alla fastigheter utom en 
har kommunal vattenförsörjning.  
 
Status på avlopp:  Gamla anläggningar med dålig 
standard. Tidsplan för åtgärd: 2021-2 fastigheter, 
2023- 9 fastigheter. 

Hälsoskydd: Inga uppgifter har inkommit om 
påverkan på dricksvattenbrunnar. De flesta har 
kommunal vattenförsörjning.  

Miljöbedömning och recipient: Recipient är i första 
hand grundvattnet, långt till Emån, som är närmaste 
större vattendrag.  

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet:  Ca 400 m till kommunala 
avloppsledningar vid idrottsplatsen.  

Fysisk planering: Ingen exploatering planerad. Värdefullt jordbruk och angränsande naturmiljö enligt 
ÖP. 

Strategi för VA-försörjning i området:  Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning till Ruda för 
samfällighet genom enskilt VA-avtal om intresse finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-
planeringsgrupp. 

Prioritering: Tillsyn enligt tillsynsplan för enskilda avlopp. 

  

Figur 9. By strax öster om Ruda, som idag är 
försörjt med kommunalt vatten. 
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Sinnerbo 
 
Område:  Sinnerbo by. 

Antal permanentboende hushåll: 16 
Antal fritidshus: 9 
Övriga: 3 lantbruksfastigheter 
Totalt: 28  
 
Beskrivning:  By i jordbrukslandskap, 
med fastigheterna samlad i huvudsak i 
två grupperingar. 
 
Dricksvattenförsörjning: Enskilt 
vatten. Bra kvalitet med bra flöde vid 
provtagning av en borrad brunn.  
 
Status på avlopp:  Gamla anläggningar 
med dålig standard. Tidsplan för 
åtgärder: 2021- 3 fastigheter, 2023- 11 
fastigheter, 2029 -6 fastigheter, 2031- 
4 fastigheter. Infomöte för alla 
fastighetsägare. 

Hälsoskydd: Inga uppgifter har 
inkommit om påverkan på 
dricksvattenbrunnar. 

Miljöbedömning och recipient: Inte särskilt 
känsligt. Området ligger ca 600 m från sjön Lilla Sinnern som idag har måttlig ekologisk status. 

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet:  Den kommunala överföringsledningen 
mellan Allgunnen och Högsby passerar genom Sinnerbo.  

 Framtida planer för området:  Inga särskilda exploateringsplaner finns. Värdefullt jordbruk enligt 
ÖP. 

Strategi för VA-försörjning i området: Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning för samfällighet 
genom enskilt VA-avtal om intresse finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. 

Prioritering: Tillsyn enligt tillsynsplan för enskilda avlopp.  

Figur 10. Sinnerbo by ligger norr om Algunnen. 
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Tortebo 
 
Område:  7 fastigheter i sydöstra utkanten av 
samhället Allgunnen.   
 
Antal permanentboende hushåll: 3 
Antal fritidshus: 3 
Övriga: 1 lantbruksfastigheter 
Totalt: 7 
 
Beskrivning: Spridd bebyggelse. 
 
Dricksvattenförsörjning: Enskilt vatten      
 
Status på avlopp: Gamla anläggningar med dålig 
standard. Tidsplan för åtgärder: 2023- 2 fastigheter, 
2025- 2 fastigheter, 2027- 3 fastigheter (avvakta) 

Hälsoskydd: Inga uppgifter har inkommit om 
påverkan på dricksvattenbrunnar. 

Miljöbedömning och recipient: Närmaste sjön 
Allgunnen har god ekologisk status och ingår i 
Natura 2000.  

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-
nätet:  Kommunalt VA finns i samhället Allgunnen, 
några hundra meter bort.  

Fysisk planering:  en bit sydväst om Tortebo ligger ett område som är utpekat som LIS-område. 
Riksintresseområde för naturvård längs Alsteråns vattensystem.   

Strategi för VA-försörjning i området:  Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning för samfällighet 
genom enskilt VA-avtal om intresse finns. Ansvarig: Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. 

Prioritering: Tillsyn enligt tillsynsplan för enskilda avlopp. 

  

Figur 11. Tortebo är en mindre by med spridd 
bebyggelse i sydöstra utkanten av samhället 
Allgunnen. 
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Trändeviken-Sinnermålaviken 
 
Område: Fritidsbebyggelse vid Stora Sinnern,  
(Trändeviken, Sinnermålaviken, Sandviken 
och Oxnabben).  
 
Antal permanentboende hushåll: 0 
Antal fritidshus: 26  
Övriga: 0 
Totalt: 26  
 
Beskrivning: På tre fastigheter ligger 24 fritidshus som 
arrenderas ut. Utöver dessa finns ytterligare två fastigheter 
som används för fritidsboende. Bara några enstaka 
permanentbebodda hus. 
 
Dricksvattenförsörjning:  Enskilt vatten. Höga 
järn/manganhalter.   

Status på avlopp: De flesta hus har torrtoaletter och BDT-
anläggningar. Tidsplan för åtgärder: 2023- 6 fastigheter, 
2021- 2 fastigheter 

Hälsoskydd: Inga uppgifter har inkommit om påverkan på 
dricksvattenbrunnar. 

Miljöbedömning och recipient: Bebyggelsen ligger i 
strandområden vid Stora Sinnern. Stora Sinnern har måttlig 
ekologisk status, baserat på status för fisk. Övriga parametrar visar på god status. Vattenförekomsten 
innehåller arter och habitat som omfattas av områdesskydd enligt Natura 2000. 

Teknisk möjlighet för anslutning till kommunala VA-nätet: Avstånd till överföringsledningen mellan 
Allgunnen och Högsby är mellan 0 och 550 m. 

Fysisk planering:  Området pekas ut i ÖP ut som lämpligt för komplettering och förtätning av befintlig 
bebyggelsestruktur, ett s.k.  LIS-område. Riksintresseområde för naturvård längs Alsteråns 
vattensystem.   

Strategi för VA-försörjning i området: Fortsatt enskilt VA. Erbjuda VA-anslutning för samfällighet 
genom enskilt VA-avtal om intresse finns. Om exploatering ska ske i LIS-område behöver en utökning 
av VA-område utredas. Ansvarig: Högsby kommuns VA-planeringsgrupp. 

Prioritering: Tillsyn enligt tillsynsplan för enskilda avlopp. 

  

 

Figur 12. Fritidsbebyggelse vid Stora Sinnern. 
Området är lämpligt för förtätning enligt ÖP, s.k. 
LIS-område. 
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