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VATTEN- OCH AVLOPPSPOLICY  
antaget av kommunfullmäktige den 25 maj 2021, § 103. 

 

INLEDNING  
 
Detta dokument är en vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Hedemora kommun. I VA-
policyn anges övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen med riktlinjer för dess 
utveckling.  
 
VA-policyns syfte är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar 
VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna. VA-policyn har tagits fram med 
utgångspunkt i den tidigare utformade VA-översikten och genom förvaltningsövergripande 
arbete och diskussioner i politiskt forum.  
 
VA-policyn är styrande för VA-planeringen vilken är en viktig del i kommunens 
översiktsplanering.  
 
Utgångspunkten i VA-policyn är de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, däribland 
miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen, vattendirektivet och 
livsmedelsverkets föreskrifter och råd om dricksvatten. Det finns också olika nationella och 
regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål och visioner.  
 
Aktualiseringsförklaring eller revidering av VA-policyn bör ske varje mandatperiod. 
 

SAMHÄLLSUTVECKLING  
 
Övergripande mål  
Hedemora är en del av den pågående omvandlingen mellan stad och omland. För att vara en 
delaktig aktör av regionen bör Hedemora arbeta aktivt för samverkan mellan omkringliggande 
kommuner samt planera för ett byggande där fokus på människors behov av livskvalitet, god 
hälsa och hushållning med resurser är prioriterade.  
 
Översiktsplan  
Översiktsplanens syfte är att skapa förutsättningar för långsiktiga hållbara lösningar för 
Hedemora utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Avsikten är att 
en genomtänkt och medveten planering kring den fysiska miljön där bebyggelse, infrastruktur, 
natur, kultur samt omsorg och service ska göra det lätt att välja Hedemora som bostadsort.  
 
Hedemora kommuns målbild i översiktsplanen som sträcker sig till 2030.  
 
Hedemora kommun har en stor geografisk area som innefattar Dalarnas äldsta stad och 
ytterligare fem tätorter. Framtida bostadsbebyggelse bör tillkomma inom ramen för stadens 
nuvarande gränser samt till befintliga bostadsbebyggelsegrupper i utvecklingsorterna genom 
förtätning, komplettering eller ersättning av befintlig otjänlig bebyggelse. 
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UTMANINGAR  
 
Utanför kommunalt verksamhetsområde  
 
För gemensamma anläggningar och enskilda VA anläggningar utanför kommunalt 
verksamhetsområde finns följande utmaningar: 
  

• Många enskilda avloppsanläggningar uppfyller inte dagens krav och förorenar eller 
riskerar att förorena närbelägna vattentäkter och vattendrag. Många enskilda avlopp 
kommer att behöva åtgärdas.  

• Vattenledningsföreningar och gemensamma anläggningar har behov av att förbättra 
vattenskydd genom egenkontroll, organisation och tekniskt underhåll.  

• Skapa organisatoriska resurser för tillsyn av enskilda avlopp samt gemensamma 
dricksvattenanläggningar, för att möjliggöra hållbara VA-lösningar.  
 
 
 

 
Inom kommunalt verksamhetsområde  
 
Inom det kommunala verksamhetsområdet finns följande utmaningar:  
 

• Prioritera utbyggnaden av allmän anläggning inom de områden där kommunen beslutat 
om verksamhetsområde.  

• Skapa ekonomiska och organisatoriska resurser för att kunna genomföra en långsiktig 
förnyelse av befintligt ledningsnät och VA-anläggningar.  

• Skapa ekonomiska och organisatoriska resurser för att kunna genomföra utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp.  

• Skapa en långsiktig och hållbar dagvattenhantering.  
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STÄLLNINGSTAGANDEN  
 
Övergripande  
 
Övergripande ställningstaganden gällande VA-försörjning är:  
 

• VA-försörjningen ska bidra till samhällsutvecklingen och stödja kommunens fysiska 
planering.  

• Vi ska ha en långsiktigt hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna med 
beaktande av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.  

• Alla fastigheter med ett avlopp som kräver tillstånd ska ha en anläggning som är godkänd 
enligt Miljöbalken.  

• All dricksvattenförsörjning som berörs av Livsmedelsverkets lagstiftning ska uppfylla 
dess krav. Kommunala dricksvattentäkter ska ha och större gemensamma anläggningar 
bör ha skyddsområden och skyddsföreskrifter samt en väl fungerande egenkontroll.  

• Långsiktigt hållbar dagvattenhantering utifrån lokala förutsättningar ska eftersträvas. Där 
så är möjligt eftersträvas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  

• Kommunens och VA-huvudmannens arbete med en långsiktig VA-planering ska styras 
genom god framförhållning och kommunikation med medborgarna.  

• Vi ska ha ett arbetssätt och en intern kommunikation som etablerar en kontinuerlig 
övergripande planering av dricks-, spill- och dagvatten.  
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Utanför kommunalt verksamhetsområde  
 
Ställningstaganden utanför kommunalt verksamhetsområde:  
 

• Standarden på enskilda avloppsanläggningar ska vara känd/godkänd av såväl 
tillsynsmyndighet som av berörda fastighetsägare.  

• Tillsyn enligt miljöbalken ska prioriteras till de områden där det föreligger miljö- och 
hälsomässiga olägenheter.  

• Det ska finnas organisation och resurser för att kunna uppfylla målet om att samtliga 
befintliga enskilda avlopp ska åtgärdas  

• Kommunen ska medverka till kunskapsutveckling och informationsspridning gällande 
enskild VA-försörjning i syfte att skapa lagliga och funktionella vatten- och 
avloppsanläggningar.  

• Kommunal VA-rådgivning ska finnas i syfte att skapa hållbara lösningar för 
fastighetsägare och föreningar.  

• Regler och lösningar för fastigheter i väntan på VA-utbyggnad (kommunal eller 
gemensam) ska finnas. Om utbyggnad av kommunal VA-anläggning planeras kan 
bristfällig enskild anläggning föreläggas med krav i väntan på utbyggnad. Insatsen ska 
vara skälig och anpassas till riskbild och tidpunkt för anslutning. Tillstånd kan vara 
tidsbegränsade.  

 
Inom kommunalt verksamhetsområde  
 
Ställningstaganden inom kommunalt verksamhetsområde:  
 

• Befintliga enskilda avloppsanläggningar inom kommunalt verksamhetsområde ska 
anslutas till kommunal VA-anläggning enligt prioriteringar i VA-utbyggnadsplanen  

• Anslutna till kommunal VA-anläggning ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
och i tillräcklig mängd.  

• En förnyelse- och underhållsplanering ska finnas som säkerställer VA-anläggningarnas 
långsiktiga funktion och driftsäkerhet.  

• Som en del i den hållbara dagvattenhanteringen ska mängden tillskottsvatten minska samt 
dag- och dränvatten i möjligaste mån separeras från spillvatten.  

• Det ska finnas organisation och resurser för att kunna förnya och bygga ut den 
kommunala VA-anläggningen.  
 


