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Förslag till VA-policy för Robertsfors kommun   

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Fastställa VA-policy för Robertsfors kommun enligt bilaga VA-policy 2020. 

Ärendesammanfattning 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anger att kommunerna ska arbeta fram VA-planer vari VA-

policyn utgör en del. VA-policyn anger ställningstaganden och riktlinjer för den kommunala 

verksamheten. Den är styrande för Gatukontoret, Miljökontoret och Byggkontorets dagliga 

verksamhet såväl som arbetet med långsiktig planering och utveckling av verksamheterna för en 

långsiktigt hållbar VA-försörjning. Utifrån Vattentjänstlagen och Plan- och bygglagen har 

kommunfullmäktige yttersta ansvaret för att det finns en fungerande och övergripande planering.  

Beslutsunderlag 

VA-översikt 2019 utan bilagor 

Bilaga 1 

Bilaga 2, 3, 4 

VA-policy 2020 

Ärendet 

En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 

kommunen. Den kommunala VA-planen omfattar VA både innanför och utanför nuvarande 

verksamhetsområde och kan delas in i tre delar: nuvarande kommunalt verksamhetsområde, områden 

utanför nuvarande kommunalt verksamhetsområde som kommer byggas ut med kommunalt VA och  

områden utanför nuvarande kommunalt verksamhetsområde utan planer på framtida 

verksamhetsområde.  

 

I bl.a. vattentjänstlagen, miljöbalken och plan- och bygglagen finns indirekta krav på att kommunen 

ska ha en fungerande VA-planering. I vattenmyndigheternas vattenförvaltningsplan finns 

åtgärdsprogram som anger att kommunerna ska utveckla VA-planer. Det är däremot inte lagstyrt hur 

dessa ska utformas utan det är upp till kommunerna.  

 

VA-planen har delats in i tre delar med olika mål och innehåll. I det första steget togs en VA-översikt 

fram. Den beskriver nulägesstatus: kvalitet och kvantitet på kommunens VA-anläggningar. I nästa steg 

tas en VA-policy fram med syfte att fastställa strategiska vägval och ställningstaganden. Utifrån dessa 

dokument utarbetas sedan en VA-plan som innehåller åtgärder och handlingsplaner grundade på 

kommunens planeringsbehov. I samband med att VA-planen tas fram kommer även en separat 

dagvattenstrategi utarbetas. Syftet med den är att beskriva dagvattenhantering vid ny- och ombyggnad, 

ändrad markanvändning samt drift och underhåll av anläggningar och lokaler. 
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Beslut ska skickas till: 

Samhällsbyggnadschef; carin.elofsson@robertsfors.se 

Gatukontoret; dexter.sahlen@robertsfors.se 

Miljökontoret; sijn@robertsfors.se 

Byggkontoret, sara.forsberg@robertsfors.se 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
VA-policyn gäller lika för alla och antas inte ge olika konsekvenser beroende på kön eller ålder. 

 
Konsekvenser verksamhet 
Dokumentet är ett styrdokument som kommer tydliggöra och förankra ställningstagande och riktlinjer 

för VA-verksamheten i Robertsfors kommun. 

  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
VA-policyn har utarbetats utifrån VA-översikten och diskussionsfrågor som besvarats av både 

politiker och tjänstemän.   

 
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Inga 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Antagande av VA-policy innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

 
Resurser 
Antagande av VA-policy tar i dagsläget inga ytterligare resurser i anspråk. 

 
Finansiering 
Antagande av VA-policyn innebär ingen ytterligare finansiering. 

 
 


