Policy för
Vatten- och
Avloppsförsörjnin
g (VA)
Beslutad av kommunfullmäktige
27 april 2020, § 46/20. Dnr KS2020.0121

Innehåll
1

Inledning ......................................................................................................................................... 3

2

Allmänt ............................................................................................................................................ 3

3

2.1

Nationella styrdokument ....................................................................................................... 3

2.2

Lokala styrdokument ............................................................................................................. 4

Övergripande inriktningar ............................................................................................................. 4

Dokumenttyp: Policy
Dokumentet gäller för: Skövde kommun
Diarienummer: KS2020.0121
Reviderad: 2020-04-27
Giltighetstid: Tillsvidare
Tidpunkt för aktualitetsprövning: Tillsammans med ÖP
Dokumentansvarig: VA-chef
Andra tillhörande dokument:

2 (5)

1 Inledning
Dricksvattenförsörjning och omhändertagande av spill- och dagvatten är fundamentala behov för
människor och en grundläggande funktion i ett samhälle.
Policy för Vatten- och Avloppförsörjning (VA) utgör tillsammans med VA-översikt och VA-plan
Skövde kommuns strategiska och systematiska VA-planering för hela kommunens geografiska
område. Det innebär att den inte bara rör kommunal VA-försörjning utan även enskild och
samfälld försörjning utanför verksamhetsområdena för kommunalt VA. Policyn är en politiskt
beslutad viljeyttring med principer för prioritering mellan åtgärder och mellan geografiska
områden. Syftet med policyn är att ange de övergripande inriktningar som ska användas i
kommunens arbete med vatten- och avloppsförsörjning på både kort och lång sikt över hela
kommunen geografiska område. För att uppnå detta behövs samordning mellan bland annat
samhällsplanering, miljötillsyn, bygglov och kommunalt VA.

2 Allmänt
VA-försörjningen syftar till att tillgodose behovet av dricksvatten och vatten för andra
hushållsändamål samt att avleda och rena avloppsvatten. Inom de områden som kommunen
beslutar som verksamhetsområde ansvarar VA-huvudmannen för VA-försörjningen, medan
ansvaret i övriga områden ligger på fastighetsägaren.
VA-försörjningen ska vara långsiktigt hållbar, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det
innebär att vattenförsörjningen ska vara robust och uppfylla krav på god dricksvattenkvalitet.
Avloppsvatten ska avledas och renas utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. All VAförsörjning ska uppfylla kraven på god resurshushållning, till exempel genom att begränsa
energiförbrukningen och tillvarata avloppets växtnäringsämnen. Hållbar utveckling förutsätter
också att VA-försörjningen över tid kan anpassas till ett förändrat klimat.

2.1 Nationella styrdokument
Lagar och föreskrifter som styr vatten och avlopp är främst miljöbalken, vattentjänstlagen,
dricksvattenföreskrifterna, anläggningslagen samt plan- och bygglagen.
Vatten och avlopp styrs även av miljökvalitetsnormer och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
inom svensk vatten- och havsmiljöförvaltning. I senaste åtgärdsprogrammet står bland annat att
kommunerna, i samverkan med länsstyrelserna, behöver utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar
att inte uppnå, god status.
De nationella miljömål som har störst betydelse för vatten och avlopp är Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i
balans samt Myllrande våtmarker.
I de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, finns också koppling till VA-försörjningen
genom främst målen Rent vatten och sanitet för alla samt Hållbara städer och samhällen.
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2.2 Lokala styrdokument
Styrdokument på kommunal nivå är i första hand
•
•
•
•

•



Översiktsplan, ÖP2025 (samt därtill hörande fördjupade översiktsplaner)
Boendestrategiskt program för Skövde kommun
Nämndriktlinje för handläggning av enskilda avlopp (Miljönämnden östra Skaraborg)
Nämndriktlinje för bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå för enskilda
avlopp
(Miljönämnden östra Skaraborg)
Riktlinjer för dagvattenhantering i Skövde kommun (antagen av kommunstyrelsen
Skövde kommun)
Vattenförsörjningsplan för Skövde kommun
Allmänna bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning i Skövde kommun
(ABVA)

3 Övergripande inriktningar
Kommunen ska



•

•

Vid all bebyggelseplanering eftersträva en klimatanpassad och långsiktigt hållbar
dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.
Se till att långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering sker både innanför och
utanför de kommunala verksamhetsområdena.
Samordna den systematiska VA-planeringen med översiktsplaneringen och revidera
ingående styrdokument med minst samma intervall som översiktsplanen
Bedöma behov av verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten och
dagvatten enligt Lagen om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannen bereder
bedömningarna i samverkan med Miljönämnden Östra Skaraborg och kommunens
samhällsbyggnadsenheter.
Verka för återföring av näringsämnen, energieffektivitet och resurshushållning kopplat
till VA-försörjningen.

VA-huvudmannen ska inom verksamhetsområdena
•
•
•
•
•
•

Trygga långsiktig vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv
Verka för att reservvatten finns inom samtliga distributionsområden för dricksvatten för
försörjning med minst 50% av normalförbrukningen under 3 mån
Arbeta för en god ekonomisk hushållning genom en systematisk förnyelseplanering
Eftersträva en trög dagvattenhantering som renar dagvattnet och bromsar upp höga
flöden i samband med regn och snösmältning.
Dimensionera dagvattensystem som är anpassade till ett förändrat klimat
Bedriva ett aktivt arbete för att minimera spillvattensystemets påverkan på miljö och
recipienter, exempelvis genom uppströmsarbete och driftoptimering.

VA-försörjning utanför kommunalt verksamhetsområde
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•

•
•
•
•

•

Miljönämnden Östra Skaraborg förväntas via en tillsynsplan löpande ställa krav på
anpassning av små avloppsanläggningar till lagstiftningens krav och verka för återföring
av näring från hushållsavlopp enligt lagstiftningens intentioner.
Miljönämnden Östra Skaraborg bereder, beslutar och kommunicerar bedömningsgrunder
och riktlinjer för ärenden om enskilda avlopp.
I de fall VA-huvudmannen kan erbjuda en fastighet dricksvatten via den allmänna
anläggningen ska detta ske efter samråd med Miljösamverkan Östra Skaraborg.
VA-huvudmannen ska, där så är möjligt, erbjuda enstaka fastigheter eller VA-föreningar
anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
VA-huvudmannen ska upprätta och bibehålla en sammanhållen bild över status och
risker för enskild dricksvattenförsörjning utifrån det underlag som finns hos kommunen,
Miljösamverkan Östra Skaraborg och andra myndigheter.
Utökning av verksamhetsområde för kommunal anslutning av samlad bebyggelse
förutsätter en hög bebyggelsetäthet och påvisbart behov utifrån hälso- eller
miljöhänseende.
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