Bilaga 1 – Ordlista
Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter
(industrier, biltvättar och dylikt)
Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion.
Dagvatten är exempelvis avrinnande regnvatten och smältvatten samt framträngande grundvatten
Dräneringsvatten (dränvatten) är markvatten och grundvatten som samlas upp och tas omhand i en
dräneringsledning.
VA-huvudman är den som äger en VA-anläggning
Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger
eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter
enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns
gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”
Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, antingen inom ett
verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter)
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom
vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet
gäller kommunal VA-taxa
Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp
som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera
fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse
såväl ledningar som en lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten
Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera
fastigheter gemensamt
Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som för en begränsad tid ersätter
den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Mängden vatten som finns tillgängligt är begränsad och
anses vara 3 -5 liter per person under första dygnet och därefter ca 10-15 liter per person och dygn.
Vid med långvariga störningar bedöms ca 100 liter per person krävas. Nödvatten distribueras utan att
nyttja det ordinarie ledningsnätet genom användande av ex. tankar eller tankbilar
Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från annan
produktionsanläggning än den ordinarie. Reservvatten får vanligen användas i samma omfattning
som vid ordinarie vattenförsörjning
Ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar.
Ovidkommande vatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt inläckage
från marken om ledningarna inte är täta. Andelen ovidkommande vatten kan i extrema fall flera
gånger större än volymen spillvatten

Enskilt VA-område Områden som bedöms ha kvar enskilda VA-lösningar oavsett drift- och
upplåtelseform.
Bevakningsområde Områden som idag har en fungerande VA-försörjning men som bedöms kunna få
ändrade förutsättningar som exempelsvis vid fler bostäder.
Utredningsområde Områden med behov av en förändrad VA-försörjning där behovet behöver
utredas.
Utbyggnadsområde Område med behov av allmän VA-försörjning.

Bilaga 2 – Lathund

Lathund för ställningstaganden
Generella
ställningstaganden
Kommunens VA-försörjning
ska kännetecknas av
långsiktig hållbarhet ur
ekologisk, ekonomisk och
social aspekt.

För att trygga en långsiktigt
hållbar bebyggelseutveckling
skall VA-planen integreras
med översiktsplaneringen

Alla fastigheter i kommunen
med behov av vatten- och
avloppsförsörjning skall ha
tillgång till ett dricksvatten
av god kvalité och en
avloppsanläggning som
uppfyller gällande krav

Kommunen skall ta hänsyn
till möjligheterna att ordna
en hållbar VA-försörjning vid
hantering av förhandsbesked
och beslut om bygglov

VA-försörjningen ska ske
med resurshushållning i
fokus där användande av

Dricks- och spillvatten inom
kommunalt
verksamhetsområde

Enskilt vatten och
avlopp

Dagvatten

Gäller generellt

Gäller generellt

Gäller generellt
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vatten och energi ska minska

VA- försörjningen ska
planeras med hänsyn till
översvämningsrisker,
förhöjda vattennivåer, risk
för ras och sked, ökad risk
för mikrobiell smitta samt
andra faktorer som kan
påverkas av ett förändrat
klimat

Växtnäringsämnen från
avlopp ses som en resurs och
ingår i kretsloppet.

Utbyggnad av den allmänna
VA-anläggningen som bidrar
till ökad möjlighet för
samhällsutveckling skall
kunna delfinansieras med
skattebidrag.

Kommunen ska vara tydlig i
sin kommunikation och bidra
till kunskapshöjning hos
allmänheten kring VAförsörjningens roll och
betydelse för samhället

Dagvatten skall ses som en
estetisk, ekologisk och
hyrdologisk resurs och
kommunen ska vara en god
förebild genom att arbeta för
en hållbar
dagvattenhantering.
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