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HÅLLBAR 
UTVECKLING

- vad betyder det för 

VA-försörjningen i din 

kommun?
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Kommunalt VA Enskilt VA

Vad betyder det för?



Hur bestiger man ett berg?

Mats Johansson – VA-planering



Plans are nothing
- planning is everything.
- Dwight D. Eisenhower



Kommunal VA-planering 
- nationell vägledning

Mål & syfte

• främja en kommun- och 
förvaltningsövergripande 
planeringsprocess för vatten.

• tydliggöra kopplingen mellan 
planeringsprocessen och 
vattenförvaltningen.

• hjälpa kommunerna att initiera en 
planeringsprocess och öka takten i 
vattenförvaltningsarbetet och 
arbetet för hållbara vattentjänster.



VA-utmaningar



Utmaning #1 - Organisation
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VA - Kommunen har många olika roller 



Organisatoriska – juridiska utmaningar

• Vitt skilda planeringssituationer – bedömning för enskilda områden

• Stor skillnad i betalningsförmåga och drivkrafter

• Stora, starka kommuner/va-bolag  <-> Små kommuner 

• Intern samverkan i kommunen

• Rättslig praxis – hur tolka?

• Nya tekniska och organisatoriska sätt att lösa va-frågan?



Utmaning #2 - Ekonomi



Behov av återinvestering i existerande 
centraliserade system







Dagvatten, 
skyfallsplaner och 
klimatanpassning



Utmaning #3 Nya krav på avloppsreningen
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Övergödning – krav på minskade utsläpp



Läkemedelsrening



Mikroplast



Utmaning #4 
- vattenbrist



Vattenbrist för både allmänt och enskilt va



1,2 miljoner fast boende har 
enskilt dricksvatten I Sverige



Vatten som en resurs 
- Nyhagen VA på Gotland återanvänder avloppsvatten 
för bevattning



Vatten som en resurs 
- Örebros nya kommunhus återanvänder 
regnvatten till spolning av toaletter



Utmaning #5 – Kretslopp av växtnäring
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Kretslopp av växtnäring

- kopplar ihop VA-planering, slamstrategier, 
avfallsplanering och tillsyn av små avlopp

- rätt sak på rätt plats



Utmaning #6 - Följa upp och mäta



Svenskt Vatten - Hållbarhetsindex

https://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-och-juridik/vass/hallbarhetsindex/hbi_beskrivning_2019.pdf

https://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-och-juridik/vass/hallbarhetsindex/hbi_beskrivning_2019.pdf


Svenskt Vatten - Hållbarhetsindex

https://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-och-juridik/vass/hallbarhetsindex/hbi_beskrivning_2019.pdf

- Vad mäter ni idag?
- Vad behöver ni mäta framöver?

https://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-och-juridik/vass/hallbarhetsindex/hbi_beskrivning_2019.pdf


Utmaning #7 -Kommunikation

Källa: Vass kommunikation / VA i tiden



Förslag – VA-rådgivning

• Central, statlig va-rådgivning – kan avlasta 
kommunerna

• Statligt stöd till kommuner av samma modell som 
för energirådgivning bör utredas

• Mer kunskap om gemensamhetsanläggningar

Utredningen om hållbara vattentjänster 40



Erfarenheter från VA-planering i Sverige

• Politisk förankring nyckeln till framgång!

• Kräver nya arbetssätt = Business as unusual!

• Kostnaden mycket liten i relation till investeringsvolymerna…

• Kanske inte styrdokumentet som är det viktigaste

• Utan va-planering svårt att hantera nya utmaningar

• Roligare tillsammans ☺



Kommunen behöver va-planera för att:

• kunna hantera VA-försörjning i omvandlingsområden och 
skärgård

• nå god status i grundvatten, sjöar och vattendrag, 
kustvatten och hav

• bättre tillvarata näringsämnen i avloppet

• tydliggöra problem och utmaningar 

• få ett underlag för VA-taxans framtida utveckling

42
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Fokus på att ta fram styrdokument – VA-policy / VA-plan!



Starta VA-
planeringen

VA-planeringens olika steg



VA-planering – en översikt

48



VA-planen kan bestå av  
flera styrdokument och planer
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Steg 1 - Att starta VA-planeringen

• Finns ett politiskt uppdrag att arbeta med VA-
planering? 

• Har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med 
representanter från VA, miljö, plan och bygglov 
etablerats?

• Har deltagarna i arbetsgruppen möjlighet att ägna tid 
åt projektet?

• Finns medel avsatta i budget för eventuellt konsultstöd 
och andra kostnader?

• Finns en tydlig fördelning av ansvaret inom kommunen 
för arbetet med den kommunala VA-planen?



Steg 2 - VA-översikten 
– ett underlag för den fortsatta VA-planeringen 

Innehåller:
- Lagkrav och mål 

- Nuvarande VA-försörjning 

- Förutsättningar  

- Strategiska frågor 

-> Se checklistan i vägledningen.



Steg 3 - VA-policy, vad innebär det?

• Styrdokument antaget av kommunfullmäktige

• VA-policyn blir styrande för det fortsatta arbetet med VA-planen 

• Innehåller 
- strategiska vägval i prioriterade frågor, 
- riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder 

• Ett kortfattat och kärnfullt dokument som sammanfattar kommunens 
ställningstaganden med VA-översikten som underlag

- Kanske det viktigaste dokumentet i arbetet med VA-planeringen?



Steg 4 – VA-plan



VA-planen = konkreta handlingsplaner för 
de förändringsbehov som identifierats

• Dricksvattenförsörjningsplan - vilka vattenresurser som särskilt 
behöver skyddas för nuvarande och framtida behov 

• Förnyelseplan - Vilken förnyelsetakt ska tillämpas för 
VA-anläggningarna på kort och längre sikt 

• VA-utbyggnadsplan - Vilka områden som ska anslutas till allmänt VA

• Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning

• Hur bästa möjliga hushållning med naturresurser ska uppnås i såväl 
allmän som enskild VA-försörjning 

• OSV…



VA-planering – ett kontinuerligt arbete



Erfarenheter från VA-planering i Sverige

• Politisk förankring nyckeln till framgång!

• Kräver nya arbetssätt = Business as unusual!

• Kostnaden mycket liten i relation till investeringsvolymerna…

• Kanske inte styrdokumentet som är det viktigaste

• Utan va-planering svårt att hantera nya utmaningar

• Roligare tillsammans ☺



Framtidens VA?



Källsorterande system

Tre rör ut

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=azBXsZj
8Ah4&feat
ure=youtu.
be

https://youtu.be/D__VzPeMLBc
https://www.youtube.com/watch?v=azBXsZj8Ah4&feature=youtu.be


Sorterande avloppssystem i Munga



Vad är nästa steg för er?
• Kort sikt / Lång sikt

• Policy/styrdokument

• Uppdrag till förvaltning 
- aktiviteter/ kostnad

• Samarbete mellan kommuner



Tack för aktivt lyssnande!

Frågor?

Epost: mats.johansson@ecoloop.se
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