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Dnr 2020/1409 -'t 

Revidering av vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 
Samhällsbyggnadskontoret fick våren 2019 i uppdrag att revidera gällande Vatten
och avloppspolicy för Sala kommun. Samtidigt beslutades även att gällande VA-plan 
skulle revideras. Arbetet med revideringarna har pågått i en projektgrupp med 
tjänstepersoner från Samhällstekniska enheten, miljöenheten, plan-och 
utvecklingsenheten samt Sala kommuns miljöstrateg. 
Vatten- och avloppspolicyn ska tillsammans med kommunens VA-plan vara 
integrerad i kommunens långsiktiga samhällsplanering och utgöra ett underlag i 
kommunens översiktsplanering. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/172/1, missiv 
Bilaga KS 2020/172/2, Policy för vatten- och avlopp Sala kommun 

Ledningsutskottets beslut 2020-10-28, § 177 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till reviderad Vatten- och avloppspolicy i enlighet med Bilaga KS 
2020/172/2, samt 
att reviderad Vatten- och avloppspolicy börjar gälla från och med den 1 januari 
2021. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till reviderad Vatten- och avloppspolicy i enlighet med Bilaga KS 

2020/172/2, samt 
att reviderad Vatten- och avloppspolicy börjar gälla från och med den 1 januari 

2021. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 
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Revidering av vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 
Samhällsbyggnadskontoret fick våren 2019 i uppdrag att revidera gällande Vatten
och avloppspolicy för Sala kommun. Samtidigt beslutades även att gällande VA-plan 
skulle revideras. Arbetet med revideringarna har pågått i en projektgrupp med 
tjänstepersoner från Samhällstekniska enheten) miljöenheten) plan-och 
utvecklingsenheten samt Sala kommuns miljöstrateg. 
Vatten- och avloppspolicyn ska tillsammans med kommunens VA-plan vara 
integrerad i kommunens långsiktiga samhällsplanering och utgöra ett underlag i 
kommunens översiktsplanering. 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /172/1) missiv 
Bilaga KS 2020/172/2) Policy för vatten- och avlopp Sala kommun 

Ida Blixt) teknisk handläggare) föredrar ärendet på distans. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till reviderad Vatten- och avloppspolicy i enlighet med Bilaga KS 
2020/172/2) samt 
att reviderad Vatten- och avloppspolicy börjar gälla från och med den 1 januari 
2021. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta förslag till reviderad Vatten- och avloppspolicy i enlighet med Bilaga KS 

2020/172/2) samt 
att reviderad Vatten- och avloppspolicy börjar gälla från och med den 1 januari 

2021. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 
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Revidering av Sala kommuns VA-policy 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 

Samhällsbyggnadskontoret fick våren 2019 i uppdrag att revidera gällande VA
policy för Sala kommun. Samtidigt beslutades att gällande VA-plan också skulle 
revideras. Arbetet med revidering av både VA-policy och VA-plan har sedan dess 
pågått i en projektgrupp med tjänstepersoner från Samhällstekniska enheten, 
miljöenheten, plan- och utvecklingsenheten samt Sala kommuns miljöstrateg. 
Avstämning med tjänsteperson på Länsstyrelsen har skett under arbetet gång. En 
resurs från WSP har funnits som stöd för att vägleda och hålla ihop arbetet. 

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. 

VA-policyn ska tillsammans med kommunens VA-plan vara integrerad i kommunens 
långsiktiga samhällsplanering och utgöra ett underlag i kommunens 
översiktsplanering. VA-policyn ger uttryck för kommunens förhållningssätt i de 
mest prioriterade frågeställningarna, anger principer för hur arbetet med VA-frågor 
ska hanteras och inriktningen på VA-planen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta förslag till reviderad VA-policy enligt bifogad bilaga, 

att reviderad VA-policy börjar gälla från och med 1 januari 2021. 

Åsa Kling 
Enhetschef, Samhällstekniska enheten 

Helena Lindström 
Tf Enhetschef, Miljöenheten 

Kjell-Ove Jacobsson 
Enhetschef, Plan- och utvecklingsenheten 
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Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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Inledning Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 

Kommunfullmäktige 

1 INLEDNING 

1.1 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. Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet. 
Genomförande av VA-planen följs upp årligen av Kommunstyrelsens 
ledningsutskott. 

1.2 Prioriteringsgrunder för arbete med kommunalt och 
enskilt vatten och avlopp 

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. 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. 
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Inledning Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 

Kommunfullmäktige 

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. 
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Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun 
Kommunfullmäktige 

SALA KOMMUN 
Telefon: 0224-74 70 00 I E-post kommun .i nfo@sala.se I Postadress Box 304, 733 25 Sala 


