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1 VA-policy
Kommunens va-policy anger kommunens strategier och riktlinjer för den
kommunala planeringen och det löpande arbetet med va-frågor. Policyn är
indelad i tre kategorier; övergripande punkter, allmänt va och enskilt va.
1.1 Policy övergripande
Kommunen ska sträva efter att:

1. Kännetecknas av långsiktig hållbarhet ur ett miljö, ekonomiskt och
socialt perspektiv.
2. Främja kretsloppsanpassade lösningar.
3. Bidra till att miljökvalitetsnormerna för kommunens
vattenförekomster uppfylls.
4. Verka för att kommunens grundvattentillgångar skyddas.
5. Beakta konsekvenserna av framtida klimatförändringar.
6. Möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling.
7. Kännetecknas av god kommunikation med kommunens invånare.
8. Bidra till ökad kunskap i va-frågor hos kommunens invånare.
9. Kännetecknas av förvaltningsövergripande samarbete inom
kommunens organisation.
1.2 Policy allmänt VA
Kommunen ska sträva efter att:

1. Leverera dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig kvantitet, även vid
kris.
2. Spillvatten ska renas på sådant sätt att riskerna för människors hälsa
och miljön minimeras i enlighet med miljöbalkens krav.
3. Minska mängden ovidkommande vatten på spillvattennätet.
4. Skapa en hållbar dagvattenhantering som inbegriper anpassning till
framtida klimatförändringar.
5. Underhålla vatten- och avloppsreningsverk på sådant sätt att optimal
drift åstadkoms ur ett miljö,- ekonomiskt och socialt perspektiv.
6. Forma ledningsnät och reservoarer för dricksvatten, på sådant sätt att
kvalitetsförsämring av dricksvattnet förebyggs samt så att det är
förberett för framtida variationer i vattenuttag.
7. Underhålla och förnya befintliga va-ledningar i den takt som krävs
för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet.
8. Bedriva ett aktivt uppströmsarbete.
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9. Säkerställa skyddet av vattentäkter samt regelbundet uppdatera
riskbedömningar.
10. Ha kunskap om områden med samlad bebyggelse där kommunen har
eller kan få skyldighet att anordna allmänt va enligt §6 lagen om
allmänna vattentjänster.
11. Ha en samverkan mellan olika förvaltningar gällande
samhällsplanering som berör va-försörjning.
12. Utforma va-taxan utifrån målsättningen om en självfinansierande
va-verksamhet (va-kollektivet).
1.3 Policy enskilt VA
Kommunen ska sträva efter att:

1. Verka för att invånare med enskild vattenförsörjning inhämtar
kunskap om sin egna dricksvattenanläggning och dricksvattnets
kvalitet, så att skydds- och förbättringsåtgärder kan sättas in om
behov finns.
2. Verka för att spillvatten från enskilda avloppsanläggningar renas i
enlighet med miljöbalkens krav med tillhörande allmänna råd.
3. Ha tydliga riktlinjer för områden med normal och hög skyddsnivå
avseende smitt- och miljöskydd.
4. Ställa miljö- och hälsomässigt motiverade åtgärdskrav på enskilda
avloppsanläggningar med brister.
5. Kontinuerligt följa upp äldre avloppsanläggningar och ställa krav på
avloppsanläggningar med brister.
6. Vara rådgivande gällande gemensamhetsanläggningar när en
gemensam lösning är miljö- och hälsomässigt bäst lämpat (men
kommunal skyldighet inte föreligger).
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