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VA-POLICY
Inledning
I VA-policyn anges övergripande mål för VA-försörjningen med riktlinjer för dess utveckling.
Målet med VA-policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en
hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.
VA-policyn är styrande för kommande VA-plan och båda dokumenten är en viktig del i
kommunens översiktsplanering. VA-policyn bör därmed fastställas av kommunfullmäktige. VApolicyn har tagits fram med utgångspunkt i VA-översikt och genom förvaltningsövergripande
arbete och diskussioner i politiskt forum. Aktualiseringsförklaring eller revidering av VA-policyn
bör ske vart fjärde år.
Utgångspunkten i VA-policyn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, exempelvis
Miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen, vattendirektivet och olika
förordningar och föreskrifter (t.ex. för dricksvatten). Det finns också olika nationella och
regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål och visioner.

Övergripande mål
De övergripande målen med Avestas VA-försörjning är följande;


Skydd av vattenresurser prioriteras mycket högt, särskilt Badelundaåsen och
Möklintaåsen.



VA-försörjningen, förutom att säkerställa att lagar och myndighetskrav uppnås, strävar
mot att stödja en positiv utveckling av kommunen främst avseende attraktiva
boendemiljöer och näringsliv. Detta kan innebära att VA-försörjningen går att lösa på
lämpligt sätt, antingen via allmän eller via enskild VA-anläggning.



Planering av utbyggnad av allmän VA-försörjning i befintlig bebyggelse samordnas och i
tidsprioritet underordnas av kommunfullmäktige beslutade exploateringar.



Exploatering av nya områden sker med en sådan finansieringslösning att befintligt VAkollektiv inte drabbas ekonomiskt i betydande omfattning vid låg anslutningsgrad.



Anläggningsavgiften baseras på ett genomsnitt av planerade utbyggnader av allmän VAförsörjning inom den närmaste 5-10-årsperioden med full kostnadstäckning.



Avloppshantering påverkar inte eller riskerar inte att påverka dricksvattenförsörjning



VA-försörjningen planeras för att kunna hantera långsiktiga klimatförändringar, särskilt
avseende risker för vattenförsörjning.



Planering och utveckling av VA-försörjningen i Avesta samordnas med kommunens
översiktsplan och övrig fysisk planering och samordnas, i lämplig omfattning, med
kommunens olika förvaltningar/styrelser/nämnder utifrån dess olika ansvarsområden



Samarbete med närliggande kommuner prioriteras med utgångspunkt från att främja
regional vattenförvaltning, kompetensförsörjning och kostnadseffektivitet

Mål inom allmän VA-försörjning (kommunalt VA)
I Avesta bedöms följande mål vara styrande inom allmän VA-försörjning;


Avesta strävar efter att VA-anläggningar genom planering och förebyggande arbete
håller hög standard, låg sårbarhet och med god kvalitet på dricksvatten,
avloppshantering och ledningsnät.



Hanteringen av avloppsslam bidrar till att näring återförs till kretsloppet med minsta
möjliga påverkan av farliga ämnen.



VA-försörjningen strävar efter att hushålla med naturresurser samt fossilfri
energianvändning.



Dag- och dränvatten separeras i möjligaste mån från spillvatten.

Mål utanför allmän VA-försörjning (enskild VA-försörjning)
I Avesta bedöms följande mål vara styrande utanför allmän VA-försörjning;


Tillsynsarbete, förutom att säkerställa att lagar och myndighetskrav uppnås, planeras och
genomförs i syfte att bidra till kommunal VA-planering. Tillsynsarbetet planeras också,
så långt möjligt, så att det harmonierar med prioriteringar av områden i den kommunala
VA-planen.



Inom ramen för ”Övergripande mål” enligt ovan, kan VA-föreningar ges möjlighet till
anslutning till allmän VA-anläggning via utvidgning av verksamhetsområde (rättigheter
och skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster, LAV) om betydande behov
finns (enligt LAV) och där den sammanvägda nyttan med allmän VA-anläggning är
tydlig jämfört med utveckling av föreningens VA-försörjning.



VA-rådgivning finns inom tydligt angivna riktlinjer för att ge stöd till enskilda VAföreningar i syfte att säkra dess förutsättningar att bibehålla och utveckla sin VAförsörjning och förutsättning till bebyggelseutveckling.



Kommunen verkar i samråd med berörda vattenföreningar för att meddela lokala
föreskrifter för skydd av större enskilda vattentäkter med stöd av 40 § FMH (Förordning
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) i den mån inte motsvarande skydd kan ges
av översiktsplan eller annan fysisk planering.

Riktlinjer prioritering utbyggnad allmän VA-anläggning
Bedömningar om vilka områden som föreslås erhålla allmän VA-försörjning sker utifrån följande
riktlinjer;




Bedömning om behoven ur hälso- och miljösynpunkt att förbättra VA-situationen i
området. Behoven bedöms utifrån;
– Antal fastigheter och dess nyttjandegrad
– Bebyggelseutveckling
– Förutsättningar försörjning av dricksvatten
– Känslighet recipient och naturmiljö
– Funktion och förutsättningar ordna enskilda avlopp
Bedömning av möjligheter att lösa behoven med allmän VA-anläggning
– Kostnader för utbyggnad och drift av allmän VA-anläggning
– Samordningsvinster vid utbyggnad
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Med utgångspunkt från målsättningar i VA-policyn ska en samlad bedömning ske av vilka
områden som föreslås erhålla allmän VA-försörjning och dess prioritetsordning uppdelad i
följande tidsintervall;
I.
II.
III.

Områden som föreslås byggas ut inom 10 år med prioritet för varje enskilt objekt
Områden som föreslås byggas ut om 10-20 år (ej prioritering av enskilda områden)
Områden som föreslås byggas ut efter 20 år alternativt ha enskild VA försörjning

Kommunikation
Kommunens arbete med frågor som rör VA-försörjning präglas av god framförhållning i
kommunikation med medborgare. En kommunikationsplan gäller under planperioden i syfte att
säkerställa kommunikation inom kommunen och med kommunens fastighetsägare.
Styrdokument hos berörda kommunala nämnder, styrelser och bolag överensstämmer med
denna VA-policy.
Samråd med länsstyrelsen sker efter behov och i tillämplig omfattning.
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