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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN 2015.160
Datum: 2016-03-15
Projektledare VA Ann-Charlotte Svensson
E-post: ann-charlotte.svensson@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

VA-strategin antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-22. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslog kommunfullmäktige att anta VA-strategin.
Kommunfullmäktige återremitterade 2015-11-30 VA-strategin med följande motivering:

Ändra i text på sidan 7 och sidan 11 så att det framgår att enskilda avlopp inte generellt per
definition ska dömas ut efter 20 år (eller 30 år som det föreslås i kommunstyrelsens beslut).
Sektor samhällsbyggnad har reviderat VA-strategin på sidan 7 och 11 samt lagt till en
definition av Genomsnittlig åtgärdstakt för enskilda avloppsanläggningar på sidan 16. Syftet
med revideringarna är att tydliggöra att vid Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar görs en individuell bedömning i varje enskilt fall där det avgörande är
om anläggningen lever upp till Miljöbalkens krav på rening och inte ålder hos anläggningen.

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 dricksvatten- och
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 dricksvattenoch 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
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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.
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.

Förvaltningens beslutsförslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna VA-strategin.

Ann-Charlotte Svensson
Projektledare VA

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande 2016-03-15
VA-strategi

Ärendet expedieras efter beslut till:

Delges:
Sektorchef Samhällsbyggnad
Verksamhetschef Teknik
Enhetschef VA
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Bakgrund
Ale kommun har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hälso- och miljömässigt
riktigt sätt. Kommunen behöver också ha kunskap om de enskilda anläggningarna.
Strategisk VA-planering är en process i tre steg som tydliggör vilka behov och utmaningar som finns i
kommunens vatten och avloppssystem. I översikten som är del 1 av VA-plan redovisas för hur
lägesbilden för VA-försörjningen ser ut idag. I VA-strategi som är del 2 har politiker tillsammans med
tjänstemän tagit fram en vision och ställningstaganden över hur Ale kommuns VA-försörjning ska se
ut i framtiden. Del 3, VA-program, som ska vara klar till under 2016, kommer att innehålla en plan
för åtgärder.
VA-strategin antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-22. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog
kommunfullmäktige att anta VA-strategin.
Kommunfullmäktige återremitterade 2015-11-30 VA-strategin med följande motivering:
Ändra i text på sidan 7 och sidan 11 så att det framgår att enskilda avlopp inte generellt per definition ska dömas ut
efter 20 år (eller 30 år som det föreslås i kommunstyrelsens beslut).
Sektor samhällsbyggnad har reviderat VA-strategin på sidan 7 och 11 samt lagt till en definition av
Genomsnittlig åtgärdstakt för enskilda avloppsanläggningar på sidan 16. Syftet med revideringarna är att
tydliggöra att vid Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn av enskilda avloppsanläggningar görs en
individuell bedömning i varje enskilt fall där det avgörande är om anläggningen lever upp till
Miljöbalkens krav på rening och inte ålder hos anläggningen.
Samråd/samverkan
Grunden till VA-strategin lades i en workshop 2015-05-13 som Sweco ansvarade för, där politiker
och tjänstemän från sektorns olika delar var inbjudna för att delge sina åsikter om hur framtida VAförsörjning bör se ut.
Den regionala vattenförsörjningsplanen som antogs av KF 2015-05-27, § 59, pekar tydligt på
behovet av samverkan över kommungränserna. I Göteborgsregionen används gemensamma
vattenresurser och kommunerna är därmed beroende av varandra.
De gemensamma resurserna gör det logiskt med gemensamma lösningar. Med detta som grund
blir det naturligt att bibehålla och utveckla kunskap i hela regionen om vattenförsörjningen, nu
och i framtiden. Den regionala vattenförsörjningsplanen behandlar dessa frågor.
Det övergripande syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att trygga regionens
vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar en
helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen, redovisar vision och mål samt förslag på åtgärder
för att uppnå målen. Planen pekar också på väsentliga samordningsmöjligheter för
vattenförsörjningen i regionen och vattenförsörjningsplanen kan ses som ett viktigt underlag
för arbete med övergripande planering och kommunala vattenförsörjningsplaner i regionens
kommuner.
Remissyttrande
Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
VA-strategins vision om att skapa en trygg och långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning
kommer sannolikt att innebära ökade kostnader för bland annat för VA-kollektivet och verksamhet
miljö. Exempel på åtgärder som behöver vidtas enligt visionens intentioner är klimatanpassning av
VA-systemen, åtgärda åldrande VA-ledningsnät, minska inläckage på spillvattennätet, inventering
och åläggande av enskilda avlopp. Resurseffektiva lösningar skall alltid eftersträvas varför
samordningsmöjligheterna med andra kommuner alltid skall övervägas.
Utvecklingen i våra tätorter, i nuläget Nödinge och Älvängen, med ytterligare boende i områden
med utbyggd VA-infrastruktur ökar på sikt kollektivets möjligheter att hålla en hög standard på
anläggningarna.

Barnperspektivet
VA-strategins vision om en trygg och långsiktigt hållbar vatten och avloppsförsörjning syftar till
att i ett flergenerationsperspektiv säkra vattnets kvalitet och kvantitet.

Miljöperspektivet
Förbättrad avloppshantering leder till minskad belastning på recipienten vilket kan leda till
förbättrad vattenkvalitet som i sin tur kan leda till attraktivare boendemiljö samt förbättrad
råvattenkvalitet som på sikt kan säkra upp dricksvattenförsörjningen.
Öppna system, gröna lösningar och fördröjningar säkrar samhällena vid förtätande byggnation mot
översvämningar.
Funktionshinderperspektivet
Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärende
Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv.
Ärendets kommunikationsbehov
VA-enheten har tillsammans med verksamhet miljö varit ute och informerat bla. hos de båda
politiska blocken. Behov för information kommer att finnas för enskilda som blir berörda av
arbetet.
Sektorns bedömning
VA-strategin ligger till viss del i linje med hur Ale redan idag arbetar med frågorna och stödjer det
fortsatta arbetet, samtidigt som VA-strategin skapar incitament för utveckling och målstyrt arbete.
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