
VA-plan 



Bakgrund VA-plan
• En VA-plan omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, 

enskild och allmän VA-lösning. 
• En av åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram: 

att ta fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

• Sala kommun har en VA-plan som antogs 2012. Sedan dess 
har både kraven och förutsättningarna förändrats.  

• En uppdaterad VA-plan
– en förutsättning för kommunens strategiska arbete med att få 

tillväxt i kommunen. 
– leder till effektivisering i arbetet med detaljplanering, 

översiktsplanering och VA-planering för både kommunala och 
enskilda lösningar.



Faktorer som styr VA-planeringen

• EU:s ramdirektiv för vatten
• Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vattenförekomster 

och miljökvalitetsnormer
• Miljöbalken (1998:808)
• Plan och bygglagen (2010:900)
• Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
• Dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30)
• Livsmedelslagen (2006:804)
• Anläggningslagen (SFS 1973:1149)



Syfte med en VA-plan
• Tydliggöra för invånare i kommunen vad som gäller angående vatten och 

avlopp.
• Underlätta planering av ny bebyggelse.
• Tydliggöra vilka åtgärder avseende befintlig allmän anläggning som 

behöver genomföras.
• Samla kommunens VA-strategiska arbete i ett dokument.
• Att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.
• Att klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger kommunen i sitt 

åtgärdsprogram.

VA-planen ska 
• vara integrerad med långsiktig samhällsplanering.
• årligen följas upp i KSLU, Samhällsbyggnadskontorets ansvar. 



Uppföljning av VA-planen

• Ett levande dokument som måste ses över löpande och 
revideras. 

• Förslag att 
– Revidering ska följa arbetet med översyn av översiktsplanen
– Planen förvaltas av styrgruppen för samhällsbyggnadsprocessen –

aktualisera och revidera planen årligen. 
– Styrgruppen utser en arbetsgrupp med tjänstemän från 

Samhällstekniska, Miljöenheten, Plan & utveckling. 
– Viktiga förändringar ska beslutas av berörd nämnd. 
– Om flera delar av VA-planen påverkas ska beslut tas i 

kommunfullmäktige. 



VA-planens uppbyggnad

VA-policy

VA-översikt Handlingsplaner

Plan för allmänna 
anläggningen

Plan för enskilt VA

Plan för utbyggnad 
allmänt VA



Projektgrupp – revidering av VA-plan

• Representanter från 
– Samhällstekniska enheten (kommunalt VA)
– Miljöenheten (enskilt VA, miljöpåverkan)
– Plan- och utvecklingsenheten (ÖP-arbetet, detaljplaner)
– Miljöstrateg (dagvattenplan, miljöpåverkan)
– Kart och mätenheten (framtagande av kartor)
– Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet LAV)
– Konsultuppdrag för att hålla ihop arbetet (WSP)

Bra samarbete och samverkan mellan enheterna



VA-policyns Prioriteringsgrunder
• Tydlig information till medborgare.

– Möjligheter, förväntningar och krav

• Utbyggnadstakt beroende på:
– Bebyggelsestorlek och täthet
– Påverkan på ytvatten och grundvatten
– Förväntad samhällsutveckling
– ekonomiska och tekniska möjligheter för genomförande 

• Dagvattenhantering utifrån policy och pågående 
handlingsplan.

• Säkra nuvarande och framtida potentiella vattentäkter.
– Långsiktig dricksvattenförsörjning



• Prioritera åtgärder för enskilda avlopp utifrån miljö- och 
hälsoskyddsaspekt. 
– Tydlig och lättillgänglig information
– Förutsättningar säkerställs i samhällsplaneringen

• Samordning kring slamhantering för effektivitet och 
förbättring. 



Behov från VA-översikt

• Säkerställa dricksvattenförsörjningen (skydd och mängd) och 
spillvattenhantering (ombyggnationer och nytt tillstånd)

• Revidera befintliga vattenskyddsområden och skapa nya  
• Uppdatering befintliga verksamhetsområden (dagvatten)
• Policy/rutin externa anslutningar
• Policy/rutin gemensamhetsanläggningar 
• Utredning randfastigheter
• Minska mängden ovidkommande vatten i spillvattennätet 

(kapacitetsutredning) och fortsätta läcksökning
• Exploatering där det finns goda förutsättningar för VA



Utbyggnadsplan - arbetsprocess

• 48 identifierade områden som har fler än 15 st fastigheter 
med avstånd 100 m eller mindre 

• Samtliga har poängbedömts utifrån hälso-, miljö- och 
samhällsfaktorer

• Viktning där hälsofaktorerna har vägt tyngst 

17%

43%

40%

0%

Viktning

Miljöfaktorer Hälsofaktorer Samhällsfaktorer Övrigt





Planerad utbyggnad år 2021–2025

Tvärhandsbäcken - utbyggnad av spillvattennät
- inom vattenskyddsområde 
- nära recipienten vad gäller både grundvatten och ytvatten
- inventering enskilda lösningar i höst
- Fortsatt utredning gällande behov av dricksvatten



Planerad utbyggnad år 2025 - 2035

Katrinelund/Gudmundstorp
- Katrinelund - avloppen åtgärdade år 2003–2004,  

Gudmundstorp år 2006
- Nära anslutning till recipienten Sagån
- Högt antal fastigheter
- Ska detaljplaneras för bostäder i befintlig karaktär 
- Risk för förorenad mark 



Hammarhagen 
- avloppen åtgärdade 2017-2019, ca hälften externt anslutna 

till kommunalt VA
- 63 fastigheter + högt bebyggelsetryck!
- Ska detaljplaneras för bostäder

Planerad utbyggnad år 2025 - 2035



Knutshyttan
- utbyggnad av spillvattennät
- nära recipienten vad gäller både grundvatten och ytvatten
- inventering enskilda lösningar i höst
- Nära befintligt verksamhetsområden (Hedåker)

Planerad utbyggnad år 2025 - 2035



Bevakningsområden

• Fläckebo
• Örsingsbo
• Hyttan
• Viksberg
• Sommarhagen
• Ljömsebo

• Jugansbo
• Rensmur
• Västervad/Forneby
• Mårtsbo
• Sandviken
• Skuggan/Måns Ols

I nuläget inget kommunalt ansvar men beroende på utvecklingen kan 
förutsättningarna ändras och behov av en gemensam lösning uppstå. 



• Avloppen inte inventerade, endast torra lösningar eller slutna 
tankar (vad man känner till). 

• Nära Olof-Jons, Sagåns avrinningsområde. 
• Området har 89 st adresser, 11 permanentboende. 
• Enligt FÖP: området söder om Sommarhagen - möjligt 

utvecklingsområde.

• Utifrån dagens förutsättningar (torra lösningar/slutna tankar och 
utbyggnadsbegränsningar i detaljplan) bedöms området i dagsläget 
inte ha ett behov av kommunalt VA. 

• Viktat strax under medelstort behov av kommunalt VA. 

Sommarhagen



Bedömning Sommarhagen
• Om omvandlingsområde i framtiden (fritidsboende 

permanentboende i ÖP ändras förutsättningarna. 
• Viktiga aspekter: 

– Utredningsområde för Dalabanan hos Trafikverket.
– Dammrisk viktig aspekt för befintlig bebyggelse. 
– Kostsamt med allmänt VA, framför allt dricksvatten.
– Hela området berörs, inte bara de som vill ansluta sig.  

• VA-kollektivets ansvar: leverans av dricksvatten samt att 
omhänderta spillvatten för hushållsbehov, inte 
verksamheter. Inget behov av kommunalt VA för enbart 
campingen. 

• Ändras förutsättningarna i hela området och utbyggnad 
sker bör även campingen anslutas.



Måns Ols
• 39 adresser, 9 permanentboende
• Nära Långforsen och befintligt verksamhetsområde
• Norra delen ansluten genom GA, alla permanentboende 

externt anslutna till kommunal spillvattenledning. 
• Övriga arrendetomter, en stor fastighet som ägs av Sala 

kommun (koloniområde enligt detaljplan)
• Planerade och pågående detaljplaner finns för området.

• Tappställe för koloniområdet går att ordna
• VA-utbyggnad i området är direkt olämpligt p g a 

dammsäkerhet och markförorening. 



Detaljplan Evelund
• Området planeras för utveckling av verksamheter 

(sällanvaruhandel).
• Inget kommunalt verksamhetsområde i närheten.

• VA-kollektivets ansvar: leverans av dricksvatten samt att 
omhänderta spillvatten för hushållsbehov, inte 
verksamheter. 

• VA för detta område ordnas och bekostas av exploatör 
och/eller fastighetsägare. VA-huvudman avgör om 
området kan anslutas externt, via avtal. 

• Får inte påverka VA-kollektivet negativt. Samma krav bör 
ställas på den externa anläggningen som VA-kollektivets 
anläggningar.



Prioritering Utbyggnadsplanen

• Utgår från behov enligt §6 i Lagen om allmänna 
vattentjänster

• Utan planen skulle utbyggnaden styras av bl a 
förelägganden från länsstyrelsen.
– Kostsamt, oplanerat och inte systematiskt 

• Utbyggnad av kommunalt VA i befintlig bebyggelse ska 
prioriteras framför exploateringsområden. 

• Det är behovet av kommunalt VA som ska vara styrande och 
främjas före kommunens önskan om nya områden.



Möjligheter att kunna följa planen
• Prioritering utbyggnad för befintligt bebyggelse 

(utbyggnadsområden och randfastigheter).
• Utbyggnad av tätorten ska ske utifrån beslutade 

detaljplaner. 
• Förhandsbesked ska endast vara aktuellt för enstaka hus på 

landsbygd. 
– När bostäder byggs utifrån förhandsbesked försvinner 

helhetsperspektivet 
– Kostsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
– Omöjligt att hinna göra de utredningar som behövs för att 

lämplighetspröva området vilket är viktiga aspekter för en 
långsiktig planering och hållbar tillväxt i kommunen. 



Exploatering ur ett VA-perspektiv
• Prio 1: områden som redan är 

inom verksamhetsområde
• Prio 2: exploatering där det 

bedöms lämpligt med utbyggnad 
VA (grönt)

• Prio 3: exploatering där 
lämpligheten är medelstor (gult). 
Kräver större exploatering då 
kostnaden är högre. 

• Röda områden bör undvikas, VA-
utbyggnad är kostsam. 



Konsekvenser av VA-planen
Ekonomiska 
konsekvenser

Dagens arbetssätt Med VA-plan

VA-kollektivet Exploatering i områden där 
kostnaden för utbyggnad av 
allmänt VA är hög leder till 
en höjning av VA-taxan.

En god planering och ett gott samarbete i 
planprocessen är avgörande för att kunna 
beräkna intäktsbehovet. Utbyggnad i områden 
där kostnaden är lägre bidrar till en lägre VA-taxa.

Övriga kommunen Ges en möjlighet till synergieffekter och 
effektivisering av resurser. Exempelvis kan 
ledningsnät förnyas i samband med utbyggnad 
och anslutning av nya områden

Miljökonsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan
Miljökvalitetsnormer Den enskilda 

avloppshanteringen i 
utbyggnadsområdena bidrar till 
förorening i mark och recipient.

En allmän VA-anläggning kan bidra till en bättre 
miljö i närområdet (gäller inte sluten tank, 
mulltoa eller förbränningstoalett). Men genom 
utbyggnad av det allmänna ledningsnätet och 
fler anslutna ökar belastningen på Sagån. Den 
allmänna reningen är dock mer avancerad än 
enskild lösning.

Tillstånd Tillräckliga tillstånd finns för 
befintligt antal anslutna men 
kommer behöva förnyas inom 
några år

Nya tillstånd kommer att krävas 
för att utbyggnad ska vara möjlig.



Sociala 
konsekvenser

Dagens arbetssätt Med VA-plan

Hälsa Dricksvattenstatusen för fastigheter 
med enskilt dricksvatten är oklar 
eftersom det är fastighetsägarens 
ansvar att dess dricksvatten är 
tjänligt.

Fler fastigheter kommer få 
kvalitetssäkrat dricksvatten när den 
enskilda brunnen byts mot kommunalt 
dricksvatten. 

Samhällsutveckling En samlad bild över den allmänna 
anläggningens planerade 
aktiviteter, kommunens planerade 
exploateringsområden och 
befintliga områden med behov av 
kommunalt VA saknas. 

VA-planen skapar möjligheter till 
prioritering och en mer hållbar 
samhällsutveckling. 

Gemensamma 
arbetssätt

Samarbete finns men kan bli 
effektivare.

Ett samarbete mellan enheterna i ett 
tidigt skede effektiviserar arbetet för 
hela processen och kan ge 
samordningsvinster.

Medborgare Otydlighet kring 
utbyggnadsområden då gällande 
VA-plan inte har kunnat följas. 

Den reviderade planen ger tydligare 
information till medborgare. De får 
information om hur behovet av 
kommunalt VA är för områden med 
samlad bebyggelse och hur kommunen 
arbetar med VA-frågor.



Risker med VA-planen
Risk Kommentar Åtgärd
Andra områden 
prioriteras

Andra områden än de, i VA-
planen, utpekade områdena 
exploateras.

Exploatering av områden följer VA-
planes utbyggnadsplan.

Ändrade 
förutsättningar

Detaljplanebestämmelser i 
befintliga områden ändras. Om 
exempelvis permanentboende blir 
aktuellt för områden som idag 
endast är fritidsboende ändras 
förutsättningarna och 
utbyggnadsplanen kan inte följas.

Befintliga detaljplanebestämmelser 
fortsätter att gälla.

Inte tillräckligt med 
resurser

Aktiviteter för den befintliga VA-
anläggningen och realisering av 
utbyggnadsplanen kräver mycket 
utredning. Därmed finns en risk 
att befintliga ekonomiska och 
personella resurser inte är 
tillräckliga. 

En tydlig planering krävs så att både 
aktiviteterna för befintlig VA-
anläggning och utbyggnadsplanen 
kan följas. Tillräckligt med personella 
resurser måste säkerställas, antingen 
genom fler anställda eller genom 
konsultuppdrag om befintlig personal 
inte är tillräcklig. Anslutningsavgiften i 
VA-taxan kommer sannolikt att 
behöva höjas för att kunna 
täcka kostnaderna för utbyggnad.



Tidplan remiss och beslut av VA-plan

Ordförandeberedning 18 maj

KSLU 27 maj BMN 16 juni

Internremiss juni - 12 augusti

Bearbetning kommentarer

Extern remiss 26 aug – 23 sept

Bearbetning kommentarer

VA-plan klar för beslut 30 sept

Ordförandeberedning 19 okt

KSLU 28 okt BMN 6 okt

Kommunstyrelsen 11 nov

Kommunfullmäktige 30 nov
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