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Kommunstyrelsen
Samhällsplaneringsnämnden

VA-planering 2014
Förslag till beslut

Förslag till VA-översikt, VA-policy och VA-plan godkänns inför antagande av
kommunfullmäktige. I och med antagandet upphör VA-policy 2008 att gälla.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade våren 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
en vattenplanering för att kommunen ska få ett strategiskt underlag för VA-utbyggnad
och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Vattenplaneringen har resulterat i en VAöversikt, en VA-policy samt en VA-plan. Plandokumentet utgör tillsammans basen i
den vattenförvaltning som kommunen är ålagd att genomföra för att säkerställa god
kemisk och ekologisk status på yt- och kustvatten till 2015 respektive 2021.
Bakgrund

Värmdö kommun antog 2008 en VA-policy med mål och strategier för kommunal VAutbyggnad, samt tillsyn och prövning av enskilda avloppsanläggningar. VA-policyn är
ett av underlagen till översiktsplan 2012-2030. Nu genomförd vattenplanering är en
uppgradering och fördjupning och bör ses som en tematisk del av kommunens översiktliga planering. Syftet med planeringen är att skapa en robust och hållbar vatten- och
avloppsförsörjning samt långsiktigt säkerställa en levande kust och skärgård.
Vattenplaneringen omfattar VA-översikt, VA-policy samt VA-plan. Den bygger på
ställningstaganden i översiktsplan 2012-2030, som beskriver användningen av mark och
vatten, vattenförvaltning med mera samt VA-policy 2008. Dagvattenförhållandena finns
redovisade i en särskild policy senast reviderad 2012.
Syftet med vattenplaneringen är att på ett samlat och samordnat sätt redovisa hantering
av allmänt och enskilt vatten och avlopp som underlag för planering och beslut i frågor
som rör mark och vatten. Vattenplaneringen ger också staten besked om hur kommunen
arbetar för att nå en god vattenstatus till år 2015 och år 2021. Med vattenplaneringen
visar kommunen hur man säkerställer människors hälsa och miljön genom utbyggnad av
det kommunala VA-nätet och genom tillsyn av gemensamma och enskilda anläggningar.
Värmdö kommun bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten kan nås i samverkan
med ägare av jord- och skogsbruk samt innehavare av enskilda avlopp. Möjligheterna
att uppnå normen är även beroende av regionala åtgärder eftersom Värmdö är en nedströmskommun till många kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Tjänsteskrivelse
Konsekvenser för miljön

Vattenplaneringen är en värdefull sammanställning av fakta och ett strategiskt styrinstrument för att komma till rätta med problem som rör grundvatten, ytvatten och
kustvatten i kommunen.
Konsekvenser för medborgare

För Värmdös medborgare utgör planeringen en värdefull sammanställning av fakta samt
en signal om hur kommunen kommer att prioritera insatser för att långsiktigt säkerställa
en god VA-försörjning i antingen enskild eller kommunal regi.
Ekonomiska konsekvenser

Genomförandet av VA-planeringen är nödvändig för att kommunen ska kunna svara
upp mot statens krav på god kemisk och ekologisk vattenstatus till 2015 respektive
2021. Till största delen kan kommunen klara sina åtaganden i form av VA-utbyggnad
och utökad tillsyn av enskilda avlopp genom uttag av anslutningsavgifter, VA-avgift
samt tillsynsavgift och avgift för prövning av enskilda avlopp. Kommunen kommer förmodligen att behöva avsätta mer skattemedel för vattenvård och mera utvecklad lokal
vattenförvaltning. Från och med 2014 har kommunen avsatt medel för VA-rådgivning.
Dessutom ska tillsynen av enskilda avlopp intensifieras. Det beräknas kosta en halv
miljon mer än vad som är möjligt att finansiera via avgifter.
Ärendets beredning

Vattenplaneringen har genomförts av representation av kommunledningskontoret,
samhällsbyggnadskontoret och bygg- och miljökontoret. Tyréns har medverkat med
bakgrundsmaterial.
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