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§ 148 2018.415 KS

Upprättande av VA-plan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog hösten 2010 den nu gällande VA-strategin. Revideringar av VAstrategin har remitterats till kommunstyrelsen under 2015 och till kommunstyrelsens
arbetsutskott under 2016.
Tekniska nämnden beslutade den 21 mars 2017, § 13 att ge tekniska förvaltningen
uppdraget att upprätta en VA-plan, då remissvaren visat att VA-strategin behöver
kompletteras med delar som ingår i en regelrätt VA-plan.
VA-planen kommer vara ett levande dokument som ska vara vägvisande för utveckling och
investeringar inom VA-sektorn.
Arbetsgruppen för VA-planen har valt att lägga VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun i ett
separat dokument, då det behöver antas av kommunfullmäktige. VA-utbyggnadsplanen
innehåller beskrivningar av områden som idag har enskilt VA, men där det av miljö- och
hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018, § 54 att godkänna VA-utbyggnadsplanen
och att sända den vidare till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade under sitt sammanträde den 21 september
2016, § 17 ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VA-planen):
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och
vattenverk, med resonemang angående verkens
förbättringspotential ur ett miljö-och hälsoperspektiv, samt kapacitet i förhållande till en
ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader
samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av
kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk.
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Tekniska nämnden har den 19 juni 2018, § 54 lämnat följande svar på kommunstyrelsens
arbetsutskotts efterfrågan på tillägg:
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1 och
2.
Vad gäller punkt 3, pågår i dagsläget ett arbete mellan tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter.
Avseende punkt 4, pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och
till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från
spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed
bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Utbyggnadsplanen är uppdelad i tre delar, utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är sådana där bedömningen gjorts att en allmän VA-anläggning krävs.
Beslut finns redan för några av de områden som omnämns och utbyggnad och projektering
är redan igång i dessa fall. Tre områden nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utbyggnadsområden, Färgens östra strand, Västra Saxebäcken och Västra Bodarna.
Utredningsområden är de områden där det krävs utredning för vilken form av VA-försörjning
som är mest lämplig. Det kan vara till exempel förbättringar av enskilda anläggningar,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning eller införlivning i den allmänna VAförsörjningens verksamhetsområde. De områden som nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utredningsområden är, Högen-Vässenbo, Långared, Olstorpsvägen, Lyckans väg och
Hålabäcksstigen, de så kallade randomområdena Kvarnbacken och Marbotorpsvägen samt
kommunens tillväxtområden.
Bevakningsområden är sådana områden där det kommer att ske ökad tillsyn av enskilda
avlopp och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningens
syfte är att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd. Endast ett område pekas i nuläget ut som
bevakningsområde, det är Edsås med området kring Lilla Edsåsvägen.
I de delar av kommunen som inte innefattas av dessa tre kategorier eller redan ligger inom
befintligt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, ska VA lösas genom enskilda eller
gemensamma privata anläggningar.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 135 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun antas.
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