FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 5.29

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-07, § 54

VA-policy
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund
för VA-planarbetet inom och utom verksamhetsområden. Kommunen ska genom
åtgärder som minskar utsläpp av övergödande ämnen till sjöar och vattendrag
verka för att samtliga sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk status senast
2021 i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsplan. Skyddet av
grundvattentillgångar måste överordnas andra intresseområden om det inte är
möjligt att upprätta detta skydd i samverkan med andra intresseområden.
Kommunen ska i hela kommunen:






Upprätthålla en långsiktigt hållbar VA-försörjning.
Verka för hållbara lösningar för dagvattenhantering.
Verka för att ökad samverkan i VA-frågor.
Verka för utbyggnad av större samlade anläggningar istället för ny- och
ombyggnation av mindre anläggningar.
Ha sådan VA-beredskap att en säker vatten- och avloppsförsörjning kan
upprätthållas även under extraordinära förhållanden.

Inom kommunala verksamhetsområden ska:



Utbyte och förnyelse av VA-anläggningar ske så att en såväl miljömässig som
ekonomiskt hållbar VA-försörjning upprätthålls.
Utvidgning av verksamhetsområde finansieras via anläggningsavgifter som tas
ut av ingående fastigheter.

Utanför kommunala verksamhetsområden ska kommunen:
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Verka för att gemensamhetsanläggningar som bildas utformas enligt fastställda
riktlinjer och handlingar inför byggnationen granskas av den kommunala
huvudmannen eller den som träder i dess ställe.
Verka för att genom kartläggning utöka kunskapsunderlaget om enskilda
anläggningar.

Prioriteringsgrunder

I vilken ordning kommunal VA-utbyggnad skall ske bestäms med utgångspunkt
från matrisen nedan. Områden där 6 § LAV (Lagen om allmänna vattentjänster)
2006:412 träder in är alltid första prioritet. Därefter avgör behovet och
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möjligheten. Exempelvis får då områden där behoven och möjligheterna är stora,
företräde mot områden där behoven är små även om möjligheterna är lika stora.

Behovet styrs av miljö- och hälsoskäl och förutsättningarna för långsiktigt
hållbara enskilda lösningar. Viktiga faktorer är:
 Förutsättningar för vattenförsörjning inom området
 Känslighet för utsläpp av föroreningar från avlopp
 Risk för försämring av avloppssituationen på grund av ökad belastning och
åldrande avloppsanläggningar
 Omvandlingsområden
 Dricksvattentillgångens känslighet för utsläpp från avlopp.
Möjligheten bedöms utifrån ekonomiska och tekniska faktorer.
Ekonomiska möjligheter innebär såväl en ekonomisk möjlighet för huvudmannen
att genomföra utbyggnaden som ekonomiska möjligheter för den enskilde
fastighetsägaren att ansluta sig. I ett område där kostnaden är låg är möjligheten
större och i ett område där kostnaden blir hög är möjligheten mindre.
Tekniska möjligheter innebär så väl de naturgivna förutsättningarna för att anlägga
VA som den tekniska svårighetsgrad som ett områdes geografiska läge kan
medföra. Som en teknisk möjlighet kan även avståndet till en befintlig anläggning
ingå.
Strategiska vägval
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De strategiska vägvalen är kommunspecifika och förtydligas i VA-planen. Som
exempel kan det handla om vilka intressen som behöver stå tillbaka för att
kommunens vattentäkter ska få ett långsiktigt skydd. Den kan också handla om ett
långsiktigt val mellan olika alternativ för försörjning av en viss kommundel.
__________
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