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REMISS – VA-POLICY 
  

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  

 
 

 

 

  

 

 

   

REMISS 

Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 

SYFTE 

Syftet med Sala kommuns arbete med vatten- och avloppsfrågor (VA) är att uppnå 
en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl i kommunens tätorter som för glesare 
bebyggelse. VA-försörjningen ska säkerställa invånarnas krav på god och säker 
dricksvattenförsörjning samt bidra till att sjöar och vattendrag når god ekologisk 
status. 

Policyn ska tillsammans med kommunens VA-plan vara integrerad i kommunens 
långsiktiga samhällsplanering och utgöra ett underlag i kommunens 
översiktsplanering.  

Kommunen ska verka för ett kommunövergripande samarbete i VA-frågor. Arbetet 
med VA-planering ska kontinuerligt bedrivas genom en arbetsgrupp med 
representanter från berörda enheter och bolag. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar 
för arbetet. Genomförande av VA-planen följs upp årligen av Kommunstyrelsens 
ledningsutskott. 

PRIORITERINGSGRUNDER FÖR ARBETE MED KOMMUNALT OCH ENSKILT 
VATTEN OCH AVLOPP   

- Medborgare ska erhålla tydlig information om vilka möjligheter, 

förväntningar och krav som ställs avseende VA-frågor, både inom och utom 

verksamhetsområden för allmän VA-försörjning. 

- Utvidgandet av och utbyggnad inom det kommunala VA-

verksamhetsområdet ska baseras på miljö- och hälsomässiga, sociala samt 

ekonomiska grunder och utgå från följande parametrar:  

 bebyggelsestorlek och täthet 

 påverkan på ytvatten och grundvatten 

 förväntad samhällsutveckling 

 ekonomiska och tekniska möjligheter för genomförande  

- Långsiktig dricksvattenförsörjning ska säkras genom att nuvarande och 

framtida/potentiella vattentäkter skyddas. 

- Dagvattenhantering ska utgå från  kommunens dagvattenpolicy och i 

handlingsplan för dagvattenhantering. 

- Tillsynsverksamheten för enskilda avlopps ska sträva mot att prioritera de 

åtgärder som är mest effektiva ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
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Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

 

 

Kommunen ska tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om regler 

för hur enskild VA-försörjning ska vara anordnad. Förutsättningar för den 

enskilda VA-försörjningen ska säkerställas i samhällsplaneringen. 

- Kommunen ska jobba för att avfallstrappans principer ska tillämpas i alla led 

vilket innebär ett kontinuerligt arbete för att slamhanteringen ska hamna så 

högt upp i avfallshierarkin som det är möjligt med hänsyn till alla tre 

aspekter av hållbar utveckling. 

- Förvaltning av den allmänna VA-anläggningen ska präglas av långsiktighet 

och kostnadseffektivitet. Detta bör ligga till grund för beslut om exempelvis 

ledningsnätets förnyelsetakt och VA-taxans utveckling. 

 

 

 


