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VA-policy  

Inledning 
 

VA-policyn avser att vara ett dokument som tydliggör målsättningarna och som ger 
riktlinjer för hur kommunen ska säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning. VA-
policyn tar avstamp från kommunens övergripande visioner och planer, såsom 
Översiktsplan, Miljöprogram och Vision 2030. Tidshorisonten för VA-policyn är satt till 
samma som för Vision 2030. 
 
Kommunens VA-anläggningar har ett stort ekonomiskt värde. Dagens VA-verksamhet 
har byggts upp under en längre tid för att kunna genomföra större och nödvändiga 
utbyggnadsåtgärder vid Nedraby vattenverk och Sjöhög avloppsreningsverk. Dessa 
anläggningar är nu rustade för att möta framtida utmaningar medan ledningsnäten och 
de mindre avloppsreningsverken behöver förbättras och samtidigt anpassas och 
byggas ut för att möta miljökrav och kommunens utvecklingsplaner. VA-försörjningen 
behöver också anpassas och byggas ut för att på ett miljöriktigt sätt tillgodose VA-
hanteringen för boende på landsbygden. 
 
I VA-planen, som är nästa steg i den strategiska VA-planeringen, ska framtagna 
riktlinjer omsättas i åtgärder inom och utanför verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Målet med den strategiska VA-planeringen är att skapa underlag för att kunna 
göra investeringar där de gör mest nytta, både i tid och rum, för en fortsatt utveckling 
av Ystads kommun enligt tillväxtmålet.  
 
VA-policyn har tagits fram med utgångspunkt från den tidigare utformade VA-
översikten och arbetet med policyn har skett i dialog med en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp, där stadsbyggnad, VA-enheten, avdelningen för strategiskt miljöarbete, 
Ystad- och österlenregionens miljöförbund samt förtroendevalda i 
samhällsbyggnadsnämnden har medverkat. Arbetsprocessen har letts av konsult från 
WSP.  

 
Övergripande mål  
 
Det övergripande arbetet inom VA-försörjning i Ystads kommun ska såväl i det dagliga 
arbetet som i ett flergenerationsperspektiv genomsyras av följande generella punkter: 
 

 Utveckla kommunens VA-anläggningar för att säkerställa en trygg och 
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering. 
 

 Förvalta kommunens VA-anläggningar för att tillhandahålla en driftsäker och 
effektiv VA-försörjning med hög kvalitet och god arbetsmiljö. 
 

 Det ska finnas tydlighet i vilka behov som VA-försörjningen ska tillgodose och 
vilka resurser som behövs för att uppfylla detta.  

 
 Prioritera åtgärder där de gör störst nytta för människors hälsa och för miljön. 

 
 Arbetet ska planeras på ett sätt så att det bidrar till att uppnå kommunens 

miljömål och minimera den negativa påverkan på vår närmiljö och 
vattenförekomster.  
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 De berörda aktörerna ska samverka och samarbeta för att nå en långsiktig och 

hållbar VA-försörjning. 
 

 Förse invånarna med tydlig och enhetlig information angående befintlig 
och/eller möjlig VA-försörjning. 

 

 
Figur 1. Målbild 
 
 

 

Riktlinjer 
 
VA-policyns riktlinjer ska ligga till grund för framtida beslut inom VA-försörjningen och 
ska därför omsättas till åtgärder i VA-planen. Riktlinjerna har Ingen inbördes 
prioriteringsordning. 
 
 

Förvalta och utveckla 
 

 Kommunens arbete med frågor som rör VA-försörjningen ska möjliggöra en 
långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. 

 För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggningar förnyas i en takt 
som anpassa till anläggningens livslängd och kondition. 

 Kommunen ska ha förmåga att hantera störningar i dricksvattenförsörjningen 
samt vidta nödvändiga åtgärder i VA-anläggningen för att långsiktigt trygga en 
säker leverans av dricksvatten. 

 Viktiga vattentäkter ska genom vattenskyddsområden med föreskrifter ges 
långsiktigt skydd med hänsyn till nuvarande och kommande generationers 
behov. 

 Det ska finnas tillräckliga personella och ekonomiska resurser, för att underhålla 
och utveckla de allmänna VA-anläggningarna så att en god driftsäkerhet och 
arbetsmiljö upprätthålls. 
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Tydlighet 
 

 VA-försörjningen ska anpassas utifrån de krav som ställs på verksamheten och 
det ska framgå vilka resurser som behövs för att genomföra dessa, samt vem 
som ansvarar. 

 Beslut om stora förändringar ska vara väl underbyggda, för att kunna värdera 
nyttan, konsekvenserna och långsiktigheten i åtgärden. 

 Kommunens invånare ska ha tillgång till tydlig och lättfattlig information i VA-
frågorna, särskilt avseende planerad utbyggnadstakt av kommunalt VA. 

 Kommunen ska tydligt kommunicera till medborgarna vilka områden som 
anslutning till allmän VA-försörjning planeras, vilka områden där anslutning kan 
komma att bli aktuell på sikt och vilka områden som inom överskådlig framtid inte 
är aktuella för anslutning. 

 Kommunen ska tydliggöra och kommunicera den nytta som erhålls för VA-
avgiften och inte bara kommunicera en kostnad.  
 

 
Planera 
 

 Dagvattenhanteringen ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av 
klimatförändringar och miljöbelastning genom att dagvattenfrågan belyses tidigt 
i planprocessen. 

 Det ska framgå vem som ansvarar för att åtgärderna som krävs för att kunna 
möta framtida klimatförändringar och miljöbelastningar blir genomförda.  

 Dagvatten ska hanteras så nära källan som möjligt (lokalt omhändertagande, 
LOD) 

 Det ska finnas en planeringshorisont inom kommunen som tydligt anger vilka 
framtida behov VA-försörjningen ska uppfylla och att de är prioriterade utifrån 
värderingsgrunden. Detta ska ske genom en väl förankrad arbetsprocess inom 
organisationen och att besluten arbetas in i VA-planen som aktualiseras varje 
mandatperiod. 
 

 

Hälsa & Miljö 
 

 VA-verksamheten och dess anläggningar ska bedrivas och förändras på ett 
säkert sätt så att människa och miljö inte utsätts för risker, vare sig idag eller för 
kommande generationer. 

 Resursanvändningen ska optimeras och restprodukter ska hålla sådan kvalitet 
att de kan nyttjas i kretsloppet. 

 Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi. 

 
 

Samarbete 
 

 VA-enheten, stadsbyggnad och miljöförbundet ska ha ett utvecklat samarbete i 
frågor som rör VA-försörjningen. 

 För att uppnå VA-policyns målsättningar och för att vara en attraktiv plats behöver 
kommunens VA-verksamhet även samarbeta med externa aktörer både lokalt 
och regionalt. 

 
 

 
 



4  

 
 
Värderingsgrund 
 
Utgångspunkten för VA-verksamheten är att minimera riskerna för människan och 
miljön genom att arbeta med förebyggande och konsekvensreducerande åtgärder för 
våra vattenförekomster. 
 
Skyddsvärdet för vattenförekomsterna anses vara olika stort där störst vikt ska läggas 
på att skydda de fastställda dricksvattentäkterna följt av övriga vattenförekomster samt 
havet. Vid värdering och prioritering av åtgärder ska dessa göras på ett 
beslutsunderlag där de tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna har 
analyserats. 
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