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1

Förord

Förord

Under arbetet med översiktsplanen för landsbygden och småorterna i
Linköping 2012 uppmärksammades behovet av en långsiktig vatten- och
avloppsplanering (VA-plan) för förbättring av avloppsstatus och utbyggnad av
VA på landsbygden. I samband med antagandet av Översiktsplan för
landsbygden och småorterna i juni 2014 fick miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan för
landsbygden i Linköping.
Arbetet har bedrivits i brett samarbete i miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Tekniska verken i Linköping
AB (publ) som är huvudman för de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna i Linköpings kommun. Presidierna i
samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska verkens styrelse har träffats och
uppdaterats om inriktningen på arbetet.
VA-planen består av följande politiska styrdokument:
•
•

VA-policy för landsbygden - antas i kommunfullmäktige
Riktlinjer för vatten och avloppsplanering – antas i
Samhällsbyggnadsnämnden och i Tekniska verkens styrelse.

Förutom styrdokumenten finns en VA-utbyggnadsplan som är ett levande
dokument med 15 års planeringshorisont. Aktuell VA-utbyggnadsplan
uppdateras årligen och publiceras på linkoping.se.
VA-policy för landsbygden ska utgöra vägledning för service, bemötande och
likabehandling av medborgare, samverkan inom kommunkoncernen, bidra till
effektiv och rättssäker kommunorganisation samt ange övergripande
ställningstaganden för planering av dricksvatten och spillvatten på
landsbygden.
VA-planen omfattar dricksvatten och spillvatten på landsbygden men inte
dagvatten. Dagvatten hanteras i dagvattenpolicy och dagvattenstrategi. VAhuvudmannens ansvar för det allmänna VA-ledningsnätet samt anläggningar
för dricksvattenproduktion - vattenverk och avloppsreningsverk - och därtill
hörande styrdokument som drift-, underhålls- och förnyelseplaner ingår inte i
VA-policy för landsbygden.

2

Bakgrund

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar att det är kommunens
ansvar om det med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljö behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang.
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Bakgrund

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för vatten- och avloppsfrågor (VA), där
fastställs verksamhetsområden samt tas beslut om taxeförändringar.
Samhällsbyggnadsnämnden är facknämnden som förbereder VA-ärenden till
kommunfullmäktige. Huvudman och operativt ansvarig för det allmänna VAledningsnätet i Linköpings kommun är Tekniska verken. Bygg- och
miljönämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och planoch bygglagen.
Det övergripande syftet med kommunens styrdokument för VA på
landsbygden är att skapa en långsiktigt god miljö- och hälsoskyddssituation i
hela kommunen. VA-planen ska även bidra till att intentionerna i
översiktsplanen för landsbygden och småorterna uppfylls – att möjliggöra en
fortsatt utveckling av landsbygden samt att hela kommunen ska vara attraktiv
för boende och företagande.
VA-försörjningen i Linköping ska kännetecknas av god resurshushållning av
vattenanvändning, nyttjande av näringsämnen, främst fosfor, och bidra till att
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster uppfylls.
Kommunens arbete med att ta fram VA-plan bygger på modellen från Havsoch vattenmyndigheten, rapport 2014:1.
VA-plan i Linköping kommun omfattar planeringsunderlaget VA-översikt,
styrdokumenten VA-policy och Riktlinjer för vatten- och avloppsplanering
samt VA-utbyggnadsplanen som hålls uppdaterad och tas fram årligen. Det
finns även en rutinbeskrivning för Bedömningsmodell för bebyggelsegrupper.

VA-översikt

VA-policy
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3.1

Allmänt
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska verken ska ha
ett väl utvecklat samarbete i frågor som rör VA-försörjning.

3.2

Anslutning till allmän VA-anläggning
Arbete med VA-utbyggnad – innefattande förstudie, projektering och
utbyggnad - på landsbygden bör årligen pågå i minst en
bebyggelsegrupp.

Bebyggelsegrupper som bedöms ha ett behov av allmän VA-försörjning
enligt Lagen om allmänna vattentjänster, kommer efter det att
utbyggnad har skett ingå i verksamhetsområde för allmän VAanläggning.

Hus som inte bedöms omfattas av kommunalt ansvar för vatten och
avlopp kan, om VA-huvudmannen bedömer att tekniska och
systemmässiga förutsättningar föreligger, ges möjlighet att ansluta till
den allmänna VA-anläggningen som avtalskunder, kunder utanför
verksamhetsområdet. Vid anslutning gäller VA-huvudmannens krav på
funktionalitet.

Vid utformning av ny allmän VA-anläggning ska även lokala lösningar
övervägas.

Gränser för befintliga verksamhetsområden ses över och där det
bedöms motiverat utökas verksamhetsområdet.

3.3

Enskilda VA-anläggningar/små avlopp
Kommunen ska verka för att alla fastigheter med enskilda VAlösningar installerar moderna och kretsloppsanpassade
avloppsanläggningar.

3.4

Finansiering
Vatten- och avloppsförsörjningen, inom verksamhetsområden för de
allmänna VA-tjänsterna, är en avgiftsfinansierad verksamhet.
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Genomförande

Kostnaderna betalas av de som omfattas av tjänsterna. Kostnader tas ut
enligt gällande taxa/prislista.

3.5

Kommunikation och service
Kommunen och VA-huvudmannen har en gemensam
kommunikationsplan för information, kommunikation och förankring
inför VA-utbyggnad i bebyggelsegrupper.
Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos medborgarna i frågor
och problematik som rör VA-försörjning kopplat till miljö och kvalitet i
vattendrag, sjöar och grundvatten.
VA-rådgivning ska tillhandahållas för mindre bebyggelsegrupper och
enskilda fastighetsägare för stöd och hjälp att utforma
gemensamma/samfällda och enskilda VA-lösningar utanför det
beslutade verksamhetsområdet.

4

Genomförande
I samband med framtagandet av VA-policyn för landsbygden har även
Riktlinjer för vatten och avloppsplanering tagits fram. Riktlinjerna är en
konkretisering av policyn och innehåller bland annat beskrivning av
kommunens tillämpning av lagen om allmänna vattentjänster,
bedömningsmodell för bebyggelsegrupper, prioritering av
bebyggelsegrupper för framtagande av VA-utbyggnadsplan samt
gemensamma rutiner.

Kommunens fortsatta arbete med VA-planering koordineras mellan
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens VA-samordnare och
Tekniska verken samt i andra samarbetsformer.

5

Uppföljning
VA-policyn för landsbygden revideras vid behov. En
aktualitetsprövning ska göras i början av varje mandatperiod.
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