
VA-policy för Falkenbergs kommun 

VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både 

inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift 

av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar 

spillvatten samt dagvatten och ibland även dräneringsvatten. 

VA-policyn ska vara vägledande för att uppnå en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och 

avloppshantering. Policyn ska ligga till grund för framtagandet av en VA-plan som skyddar miljön och 

människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt möjliggörs. 

Övergripande strategier och prioriteringar 
1. En ständigt pågående VA-planering med förankring och genomförande av VA-policy och VA-plan

säkerställs genom att berörda förvaltningar och bolag finns representerade i gemensamma 

arbetsgrupper. 

2. Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör upprättas för alla

områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljplaneläggning avses även framtagande 

av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. Beslut om detaljplan och dess verksamhetsområde 

ska samordnas. Angränsande befintliga fastigheter och luckor mellan detaljplaner ska löpande prövas 

för inarbetning i verksamhetsområde. 

3. Förnyelsetakten för ledningsnätet ska som målsättning uppnå 0,7 % per år innan år 2020.

Förnyelsetakten ska inte understiga 0,5 % per år. 

4. Kommunen ska sträva efter ständig förbättring av VA-anläggningar med avseende på energi- och

resurshushållning. Kretsloppsanpassade system för allmän och enskild spillvattenhantering ska 

vidareutvecklas. 

5. Kommunen ska arbeta med att förebygga skador till följd av klimatförändringar dels genom fysisk

planering, dels genom åtgärder på både befintliga och nya ledningar samt anläggningar. 

6. Kommunen ska erbjuda invånarna och fastighetsägarna rådgivning om enskilt spillvatten, dagvatten

och dricksvatten. 

Strategier för långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning 
7. Både yt- och grundvattenförekomster av betydelse för befintlig och framtida dricksvattenförsörjning

ska skyddas. Kommunen ska arbeta aktivt för att behålla och säkra kvalitet och kvantitet för allmän 

och enskild dricksvattenförsörjning. 

8. Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska säkras långsiktigt och med beaktande av oförutsedda

händelser. Reservvatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet ska finnas. 

Strategier för långsiktig hållbar spillvattenhantering 
9. Åtgärder för att minska påverkan på miljön och människors hälsa från enskilda och allmänna

spillvattenanläggningar ska prioriteras inom följande områden: vattenskyddsområden, områden nära 

vatten som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten (framför allt i områden där övergödning 

konstateras), samt områden som av andra orsaker är känsliga för påverkan från spillvatten, t ex 

rekreationsvatten. 

10. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dricksvatten- och/eller spillvattenlösningar

ska åtgärdas enligt riktlinjer i VA-planen. 

11. Kommunen ska främja utbyggnaden av mottagningsstationer för omhändertagande av latrin från

fritidsbåtar och annan besöksverksamhet. 



Strategier för långsiktig hållbar dagvattenhantering 
12. Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i

vatten och mark. 

13. Dagvatten ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen.

14. Dagvatten ska lyftas fram som en resurs och synliggöras för att berika bebyggelsemiljön.

15. Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas vid exploatering eller annan

förändrad verksamhet. 

16. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät, reningsanläggningar

och recipienter begränsas. 

17. Befintliga områden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt

riktlinjer i VA-planen. 

18. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan, både med avseende på kontinuerliga

utsläpp och oförutsedda händelser. 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 § 207 (KS 2012-359)
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