Vägledning för kommunal VA-planering
Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner
samt tjänstemän på länsstyrelserna.
Kommuner får konkreta råd om hur de kan komma igång med vatten- och
avloppsplanering i den vägledning som Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten tagit fram.
Vägledningen ger konkreta råd om hur va-planeringen kan komma igång. Den
föreslår en stegvis planeringsprocess, beskriver de olika stegen och vilka
styrdokument som behövs.

Sammanfattning
Klimatförändringar och översvämningar, ökade miljökrav och en åldrad infrastruktur
innebär ökade krav på kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Utanför
verksamhetsområdet riskerar bristfälliga små avloppsanläggningar att sprida
smittoämnen och bidra till att vattenförekomster inte uppnår god status.
Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En
strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och
dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder
för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som man står inför.
Vägledningen är framtagen för att underlätta kommunernas planering för en trygg
och hållbar VA-försörjning. Den ger konkreta råd för att komma igång och föreslår en
stegvis planeringsprocess. Arbetssättet bygger på att börja med det som är
tillgängligt, identifiera de strategiska frågorna och göra vägval inför den fortsatta
planeringen.
Vägledningen beskriver de olika stegen i planeringsprocessen och vilka
styrdokument den bör omfatta. VA-planeringen bör initieras med ett tydligt uppdrag
till en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med tillräckliga resurser (steg 1).
Steg 2 är att utarbeta en VA-översikt som beskriver omvärldsfaktorer, nuläge,
förutsättningar och framtida behov.

Steg 3 är att beskriva strategiska vägval för hantering av olika frågor, som fastställs i
en VA-policy.
Själva VA-planen (steg 4) tas fram utifrån VA-översikten och VA-policyn och
innehåller en plan för såväl den allmänna anläggningen som för VA-försörjningen
utanför verksamhetsområdet. VA-planen tillämpas sedan genom att åtgärderna förs
in i kommunens löpande budgetprocess.
Arbetet enligt VA-planen följs sedan upp regelbundet och planen revideras lämpligen
varje mandatperiod (steg 5).
En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation
mellan politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. Det finns också
ett stort värde i att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta
erfarenheter.
En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör kommunen betydligt bättre
rustad för att möta utmaningarna på VA-området och möjlighet att påverka
utvecklingen i positiv riktning.
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