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VA-frågorna ska beaktas i all planering. Bebyggelseplanering ska innefatta klimatanpassad och
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och dagvattenhantering.
VA-anläggningar och -ledningsnät ska vara driftsäkra, robusta och ha ett tillfredsställande skydd.
Deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden.
Återföring av näringsämnen i kretsloppet ska öka.
Dagvatten ska hanteras så nära källan som möjligt (lokalt omhändertagande, LOD).
Kommunen ska ha god kunskap om allmänna och enskilda VA-anläggningars utformning, funktion
och drift samt de risker och problem som kan vara förenade med deras användning.
Information om kommunens verksamhet, planering, service och myndighetsutövning ska spridas till
alla berörda. Kommunens olika roller som verksamhetsutövare för VA, planerare och myndighet ska
vara tydliga.
Informationsinsatser i VA-ärenden från kommunens olika verksamheter till fastighetsägare bör vara
samordnade.
Alla kommunala nämnder, styrelser och bolag ska arbeta i samklang med denna VA-policy.

VA inom verksamhetsområden
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar i Alvesta kommun.
Kommunen ska:
 utforma övergripande VA-lösningar som är långsiktiga, kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt
utvecklingen kräver,
 vid utveckling av allmänna VA-anläggningar sträva efter hög tillförlitlighet, ekologisk hållbarhet, god
resurshushållning samt hög effektivitet miljömässigt och ekonomiskt,
 underhålla och förnya befintliga anläggningar och ledningsnät i den takt som behövs för att bibehålla
deras funktion och driftsäkerhet,
 se till att nödvändiga beslut, riktlinjer och standarder finns för VA-verksamheten,
 samverka med andra inom hela eller delar av VA-verksamheten när det är strategiskt, rationellt eller
resursmässigt motiverat,
 utforma dagvattensystem så att störningar på recipienter, spillvattennät och reningsanläggningar
begränsas,
 se till att vattentäkter skyddas mot föroreningar och att erforderliga skyddsområden finns,
 utforma ledningsnät och reservoarer för dricksvatten så att dricksvattenkvaliteten bibehålls, samt att
det är förberett för ökande vattenuttag,
 informera brukarna om innebörden av att använda allmänna vattentjänster så att förväntningar,
funktion och service överensstämmer.
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Områden med enskild VA-försörjning
Alla anläggningar som inte är allmänna kallas enskilda, enligt lag om allmänna vattentjänster. De kan omfatta
endast en fastighet eller vara samordnade för två eller flera fastigheter.

Samordnad VA-utbyggnad
Kommunen ska:
 ha en långsiktig plan för VA-utbyggnad,
 lösa VA-försörjningen i form av allmän anläggning där den enligt kommunens bedömning inte med
större fördel kan lösas på annat sätt,
 rangordna utbyggnad av verksamhetsområden för vatten och avlopp med beaktande av ekonomi,
miljö och utveckling,
 vägleda och stötta fastighetsägare i valet av VA-lösningar och i samband med bildande av
gemensamhetsanläggningar för VA,
 verka för anslutning av enskilda fastigheter och gemensamhetsanläggningar belägna i randzoner
utanför verksamhetsområden eller i närheten av överföringsledningar, till kommunens nät och
överföringsledningar,
 i områden där samordnade VA-lösningar ska genomföras, verka för att en positiv utveckling inte
hämmas under tiden fram till dess anslutning till allmän VA-anläggning kan ske eller
gemensamhetsanläggning är utbyggd.

Små enskilda anläggningar
Kommunen ska:
 tillhandahålla klar, tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskilt VA ska vara anordnat,
 genom fortlöpande tillsyn och på andra sätt inhämta kunskap om enskilda avlopp så att tillräckligt
underlag för bedömningar finns i organisationen,
 verka för att enskilda anläggningar utformas med enkel, robust och beprövad teknik,
 verka för att de av miljöskäl prioriterade områdena (beskrivs i VA-översikten avsnitt 4.2.1 och i VAplanen) har bästa möjliga status på avloppen.

Vattenmyndigheternas krav på åtgärder
Vattenmyndigheterna har gett kommunerna i uppdrag att genomföra åtgärder som ska bidra till att
miljökvalitetsnormerna för respektive områden ska uppfyllas, se VA-översiktens bilaga E. Dessa åtgärder är
för Alvesta kommun helt inriktade på vattenförekomsternas ekologiska status, eftersom klassningen av
kemisk status genomgående är god kemisk status för grundvatten, sjöar och vattendrag. Grundvattnet har
genomgående klassningen god kvantitativ status.
Kommunen ska:
 i tillsyn, prövning och planering prioritera sådana områden med vattenförekomster som riskerar att
inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status,
arbeta in vattenmyndigheternas krav på åtgärder i sin verksamhet i enlighet med vad som anges i övriga
avsnitt i denna VA-policy.

