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Information kring VA-utbyggnadsplan
Ärendebeskrivning
Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, baserat på EU:s ramdirektiv för vatten, ska
varje kommun arbeta fram en vatten- och avloppsvattenplan (VA-plan). Den ska innefatta
planeringen av all VA-försörjning inom kommunen. Den ska också bidra till att god status
kan uppnås i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Finns också med i kommunens
åtgärdsprogram!
•

En viktig pusselbit i VA-planen är utbyggnadsplanen

•

Utbyggnadsplan ska beslutas i KF

Bakgrund
•

2010. Strategi för vatten o avlopp. Beslutad i KF.

•

2014-15 Uppdatering av VA-strategi men aldrig beslutad i KF då den
återremitterades.

•

2017-18. Arbete med VA-plan innehållande VA-utbyggnadsplan Tekniska nämnden
har godkänt VA-planen och godkänner det fortsatta arbetet med denna. Tekniska
nämnden godkänner VA-utbyggnadsplanen och sänder den vidare till KF för
fastställande. Utbyggnadsplanen har sedan inte fastställts i KF.

•

2018-19. Konkreta frågeställningar från flera områden när/om kommunal VAutbyggnad väntas. VA-chef Jennie Eriksson beslutade i samråd med tf.
förvaltningschef (tekniska och miljöskydd) om projektgrupp för VA-utbyggnadsplan.

Projektgruppens uppdrag
•

Att under 2019: identifiera §6-områden enligt vattentjänstlagen och vikta dessa med
recipientkänslighet, möjlighet till anslutning, dricksvattensituationen etc. så att
kommunen kommer fram till en prioriteringslista över områden som bör/kan anslutas
till kommunalt VA. Denna lista är tänkt att underlätta för både Miljö och VA under 1020 år framåt och ger även en bättre möjlighet att budgetera och dimensionera för
anläggningar.

•

Planen ska även beskriva områden som ska bevakas med tanke på förändringar i
samhällsutveckling och områdets VA-situation

•

Att kunna ge så tydliga besked som möjligt till invånare i kommunen vid frågor
rörande VA och kommunal VA-anslutning.

LAV § 6: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Projektgruppen
•

Består av 2 personer från Kretsloppsavdelningen och hittills 1 från miljö. Behov finns
också av 1 person från planenheten.

•

Gruppen har översiktligt tagit fram områden som bör beskrivas, klassificeras och
prioriteras i utbyggnadsplanen. Har även tagit del av hur bl.a. Kungsbacka arbetat
samt funderat på hur prioritering ska utföras.

•

Gruppen förordar generellt att: enskilt VA eller gemensamt VA i privat regi som regel
blir förstahandsvalet för bostadsfastigheter på landsbygden. Områden som idag inte
är exploaterade och där kommunen arbetar med detaljplaner behandlas inte i planen.

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
1. SBN godkänner VA-utbyggnadsplan som fastslogs i Tekniska nämnden 2018 och
sänder den vidare för fastställande i KF höst 2019. Det ger en trygghet i
Kretsloppsavdelningens fortsatta arbete med en VA-utbyggnad utmed Mjörnstranden
i Västra Bodarna. FöP för Västra Bodarna förutsätter i stor utsträckning att
nybyggnation ansluts till allmän VA-anläggning
2. SBN bekräftar att arbete med att revidera utbyggnadsplan 2018 under 2019 är
prioriterat och att nuvarande projektgrupp kan räkna med stöd från planenheten vid
kommande behov.
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