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Antagande av VA-strategi
Ale kommun har beslutat att ta fram en VA-plan som är en del i kommunens arbete för att
upprätthålla en hållbar utveckling av va-försörjningen.
VA-planen utgörs av en VA-översikt, en VA-strategi och ett VA-program.
Syftet med att skapa en VA-översikt, som är den första delen av VA-planen, är att få en
samlad bild över de förutsättningar som finns i dagens och framtidens försörjning av
dricksvattnet, spillvattnet och dagvattnet i Ale. Det gäller både inom som utanför
verksamhetsområdena för allmänt VA.
I VA-strategin som är den andra delen av VA-planen anges hur man i Ale kommun ska agera
för att på bästa sätt, givet de förutsättningar som finns i kommunen, uppnå en dricksvattenoch avloppsförsörjning som är hållbar i framtiden.
Beslut som kommunen fattar framöver och som gäller försörjning av vatten och avlopp i Ale
kommun ska grundas på de ställningstaganden som finns i VA-strategin. Kunskap om vad
som fungerar bra och mindre bra idag samt vilka krav som ställs från myndigheter ska också
utgöra underlag för besluten. Detta sammantaget ska sedan avgöra vilka åtgärder som behöver
göras och i vilken ordning.
Genom att följa VA-strategin i alla beslut som fattas rörande VA-försörjning avser Ale
kommun att nå den vision som beskrivs i VA-strategin, vilket kan sammanfattas i en framtida
hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning.
VA-strategin innehåller en vision för VA-försörjningen i Ale år 2025. Denna har tagits fram
inom ramen för strategiarbetet och med utgångspunkt i Ale kommuns övergripande vision –
lätt att leva.
För att visionen ska uppnås behöver beslut som rör va-försörjningen styras med hjälp av
ställningstaganden. VA-strategins ställningstaganden ska säkerställa att alla delar i kommunens
organisation i sitt övergripande arbete liksom inom sina respektive ansvarsområden arbetar för
att nå fram till visionen för VA-försörjningen i kommunen år 2025. Detta faller även in under
ramen för Ale kommuns vision- Lätt att leva.
I VA-programmet, som är den tredje etappen i kommunens strategiska VA-planering och som
ska bli klar under 2016, ska strategins målbild och ställningstaganden ligga till grund för
formulering av åtgärder för all typ av dricksvatten- och avloppsförsörjning i Ale kommun.
Vissa av åtgärderna kommer att kopplas till geografiska områden och för alla åtgärder ska det
finnas en angiven tidsperiod för när åtgärden ska utföras.
Både VA-strategin och VA-programmet är viktiga underlag för kommunens
översiktsplanering och innehållet i dessa hör ihop med hur Ale kommun resonerar kring andra
frågor som rör kommunens utveckling.
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Ett mer övergripande mål med VA-planeringen är att minska miljöbelastningen och
möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i kommunen. VA-planeringen ska
med andra ord resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt och effektivt sätt.
Beslutsunderlag
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Tjänsteutlåtande 2015-10-06
VA-strategi

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-strategin.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att lydelsen i VA-strategin, sidan 7
Målet är att 20 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas därefter.
ersätts med
Målet är att 20-30 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas
därefter.
samt att lydelsen på sidan 11
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20 år.
ersätts med
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20-30 år.
Åke Niklasson (C) yrkar att samma lydelser (på sidan 7 och 11) utgår ur VA-strategin.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget tilläggsyrkande och dels Åke Niklassons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsens bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lydelsen i VA-strategi, sidan 7
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Målet är att 20 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas därefter.
ersätts med
Målet är att 20-30 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas
därefter.
samt att lydelsen på sidan 11
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20 år.
ersätts med
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20-30 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar VA-strategi (daterad 2015-11-17).
Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Åke Niklasson (C), RoseMarie Fihn (FP) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
avseende ändring av lydelse på sidan 7 och 11 i VA-strategi.
___
Beslutsexpediering
Handläggaren
Kommunfullmäktige
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