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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-28  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Conny Larsson 08:00

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-28  

2 - VA-taxa 2022 (21/DOS/48) Föredragande Suzana Madzo och 
Niklas Hasselwander 

Ärendebeskrivning
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning 
enligt 75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/325, med januari 
månad 2011 som basmånad.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att från och med 1 januari 2022 höja brukningsavgifterna 
med 7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % som motsvarar ursprunglig indexering sedan 
år 2011. Till år 2023 kommer förslag på införande av ny VA-taxa i enlighet med den 
beräkningsmodell som Svenskt vatten tillämpar.
VA-ingenjör föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse VA-Taxa 2022
 VA-taxa 2022_ändring 7_15 % röd 211021
 Bilaga till tjänsteskrivlse 211021
 Anläggningsavgifter 2021
 VA-taxa kalkyl 2022-2024-DOS 7 % höjning 3% 2023 2024
 VA-taxa kalkyl 2022-2024 bilaga investeringar avskrivningar
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-28  

3 - DOS yttrande över remitterad VA-plan 
(21/DOS/37)

Föredragande Marianne Christiansen 
08:45

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun ska vara ett hållbart samhälle. VA-planen säkerställer detta mål då den 
hanterar samhällets tillgång till dricksvatten och avloppsvattenhantering samtidigt som det 
påverkar människors miljö och hälsa.
VA-planen är ett levande dokument och ska ses över varje mandatperiod.
Syftet med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn. Den fastslår samtidigt 
att kommunen ska ha en hållbar och säker VA-försörjning. VA-planen omfattar hela VA-
försörjningen i Hallsbergs kommun. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller 
dokumentet också en VA-policy, samt delplaner kopplade till denna.
Ärendet var uppe för beslut i kommunstyrelsen den 12 oktober 2021 men kommunstyrelsen 
beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för remittering till drift- och 
servicenämnden för yttrande över dokumentet.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen och i övrigt ställa 
sig bakom framtagen VA-plan med tillhörande handlingsplaner
Beslutsunderlag 

 §114 KS Förslag till VA-plan med delplaner 1-5
 Kommentarer till VA-planen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-28  

4 - Mål och budget 2022 med flerårsplan 
2023-2024 (21/DOS/88)

Föredragande Ingalill Nilsson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningens ekonom har tillsammans med verksamheten tagit fram ett förslag till budget för 
2022 med flerårsplan för 2023-2024.
Förvaltningens ekonom föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
Beslutsunderlag 

 Mal och budget 2022-2024 inkl vht
 Mål, indikatorer och aktiviteter 2022 Förslag ändringar 210929
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-28  

5 - Övriga ärenden (21/DOS/37) Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-28  

6 – Mötets avslutande Föredragande Conny Larsson 
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VA-taxa 2022

2

21/DOS/48
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2 

 2021-10-21 Dnr:  21/DOS/48 

 

 
 

VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun   

Ärendebeskrivning 
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning enligt 
75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/325, med januari månad 2011 
som basmånad. 
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att från och med 1 januari 2022 höja brukningsavgifterna med  
7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % som motsvarar ursprunglig indexering sedan år 
2011. Till år 2023 kommer förslag på införande av ny VA-taxa i enlighet med den beräkningsmodell 
som Svenskt vatten tillämpar. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. 

Ärendet 
Under 2021 beräknas VA-kollektivet enligt prognos i oktober 2021 visa ett minusresultat på 

1 919 000 kronor vid årets slut. För verksamhetsåret 2019 redovisade VA-kollektivet ett 

minusresultat på 989 721 kronor. Även 2020 resulterade i ett minusresultat på 2 179 067 kronor och 

efter resultatutjämning uppgick VA-kollektivets resultatutjämningsfond per sista december 2020 

 till 3 049 431 kronor.   

Utifrån dessa uppgifter föreslås en uppräkning på 7 % av brukningsavgifterna gällande år 2022 samt 

att anläggningsavgiften för ett typhus A höjs med 15 %, för att motsvara den kostnad som uppstår vid 

nyanslutningar. Detta för att bibehålla god ekonomisk status för VA-kollektivet och att 

kostnadstäckning sker vid nya exploateringar. Förslaget innebär att VA-taxan fortfarande är i god nivå 

gentemot närliggande kommuner.     

Ett undantag av VA-taxa 2022 gäller för VA-utbyggnad vid Tisaren etapp 1, Tisarbaden – 

Toskabäcken, där de abonnenter som inkommer med en servisanmälan före 2021 års slut ska 

anslutas till 2021 års anläggningsavgift. Övriga etapper och området vid Tisaren ska anslutas till den 

anläggningsavgift som gäller vid anslutningstillfället. Det är områden som ingår i etapp 2 och etapp 3 

samt Å-holmen.  

Ny taxekonstruktion 2023 

Basförslaget för taxekonstruktionen i Svenskt Vatten innebär att mätarbaserade avgifter kommer att 

ersättas av ytbaserade avgifter medan brukningsavgifter och anläggningsavgifter kommer att bli kvar 

i VA-taxan. Den nya taxekonstruktionen har börjat användas redan av ett stort antal kommuner.  

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2 

 2021-10-21 Dnr:  21/DOS/48 

 

 
 
 

Magnus Ribbing  Niklas Hasselwander 

Förvaltningschef  Teknisk chef 

 

Bilagor 

VA-taxa 2022 

Beräkning VA-taxa 
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Kontakt
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2022-10-31
Ärendenummer: 21/DOS/48

VA-taxan 2022
Allmänna vatten- och avloppsanläggning
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Datum

2021-10-12
Ärendenummer

21/DOS/48
Sida

2(20)

TAXA 2022
för Hallsbergs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15, 

KF § 104, med beslut om årlig uppräkning enligt § 22 nedan,

I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013,

I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014,

I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015,

I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016,

I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017,

I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018,

I KF § 131/2018 togs beslut om att avstå uppräkningen 2019,

I KF § 111/2019 togs beslut om att avstå uppräkningen 2020,

I KF § 171/2020 togs beslut om att räkna upp taxan med 3 % 2021, 

I KF § XXX/2021 togs beslut om att räkna upp brukningsavgifterna med 7 % och 
anläggningsavgifternas taxa med 15 % 2022.

Taxan gäller från 2022-01-01.

Allmän information (1-4)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är 
Hallsbergs kommun, nedan kallad huvudmannen. Avgifter enligt denna 
taxa skall betalas till den förvaltning som handhar Va-anläggningen.

1
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
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Datum

2021-10-12
Ärendenummer

21/DOS/48
Sida

3(20)

2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd 
fastighet.

 Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för 
bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är 
det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 
kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, butiker, hotell, 
restauranger, utställningslokaler, sporthallar, stall/ladugårdar och 
camping. Det är kommunens bedömning som gäller.

 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat 
ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet.

Exempel på sådan fastighet är:
Virkesupplag, obemannad bensinstation, kyrkogård, 
återvinningsstation, biltvätt med skärmtak, 
fordonuppställningsplats, idrottsplats. Det är kommunens 
bedömning som gäller.

 Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för 
bebyggande, men inte ännu bebyggts.
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2021-10-12
Ärendenummer

21/DOS/48
Sida

4(20)

 Lägenhet: Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i 
upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen 
i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 
10 53 som en lägenhet.

 Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte 
omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan 
mark.

4

4.1 
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Nej Nej

4.1.1 
Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om 
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är 
uppfyllda.

4.1.2
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande 
av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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2021-10-12
Ärendenummer

21/DOS/48
Sida

5(20)

4.1.3
Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en 
utredning.

4.1.4
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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2021-10-12
Ärendenummer

21/DOS/48
Sida

6(20)

Anläggningsavgifter (5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt.

5

5.1 
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df 84 658,40 kr 105 823  kr

b) en avgift per m2 tomtyta 28,96 kr 36,20 kr

c) en avgift per lägenhet
(de första 8 lgh inom fastigheten)
en avgift per lägenhet
(för lgh nr 9 och därpå följande)

14 514,60 kr

7 741,80 kr

18 146 kr

9 677,25 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 7 741,80  kr 9 677,25 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall 
avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

5.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgiften enligt 5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen 
lika mellan fastigheterna.

5.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA).

Page 16 of 178



Datum

2021-10-12
Ärendenummer

21/DOS/48
Sida

7(20)

För småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp 
som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a, 
c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.4, 5.1.5 och 5.1.6 tas ut 
ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så 
medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.1.3 
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.1.4
Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 
a).

5.1.5
Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomyteavgift inte skall anses 
vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 
begränsningsregeln i 5.1.2

5.1.6
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 
tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas 
avgift enligt 5.1 d).
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6

6.1 
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df 116 099 kr 145 123 kr

b) en avgift per m2 tomtyta
                   1 -   5 000 m2

            5 001 - 10 000 m2

          10 001 - 20 000 m2

          20 001 - 40 000 m2

           40 001 -        >  m2

28,99 kr
24,16 kr
19,33 kr
14,50 kr
9,00 kr

 

 

36,24 kr
30,20 kr
24,16 kr
18,13 kr
11,25 kr

c)* en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 9677, 25 kr 9 677,25 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall 
avgift enligt 6.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt 8.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

6.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) som hänför sig till framdragande av servisledningen 
lika mellan fastigheterna.

6.1.2 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.1.3
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande 
mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör 
anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till 
betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 
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1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid 
därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.1.4 
Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a).

6.1.5
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses 
vara förut erlagd.

6.1.6
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).

7
För obebyggd fastighet skall anläggningsavgift erläggas senast ett år efter 
inkommen servisanmälan. 
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8

8.1 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter: V S Df Dg
Avgift per uppsättning FP 5.1 a), 6,1 a) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 5.1 b), 6.1 b) 40 % 60 % - -
Lägenhetsavgift 5.1 c) 40 % 60 % - -
Grundavgift Df utan FP 5.1 d) , 6.1 

c)
- - 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas 
endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a) 
respektive 6.1 c).

8.1.1
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.1.2 inräknas de 
sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre 
belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts 
vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.1.2 
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften 
avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs 
i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med: Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 0 kr 0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

10

Avgifter enligt §§5-6 är baserade på indextalet 75 % av 
konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex huvudgrupp 
300/322 med januari månad 2020 som basmånad. När detta index ändras, 
har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt 
index förblir taxan oförändrad.

11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–8 får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek.

12

12.1 
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning.
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12.2 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 
skett.

12.3 
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften 
uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden 
från den dag då den första inbetalningen skall ske, till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 
Avgiftsskyldighet enligt 5.1.5, 5.1.6 eller 6.1.5 föreligger, då bygglov för 
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning 
av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, 
tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

13

13.1 
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren 
som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader härför.

13.2 
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, 
är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens 
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
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tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del.

13.3 
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och 
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

13.4

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas en 
fast avgift motsvarande bedömd mätarstorlek ut samt en avgift enligt 14.1 
b) efter en antagen förbrukning om minst 250 m3 per år för vatten och 
minst 250 m3 per år för avlopp.

Brukningsavgifter (14–22)

14

14.1
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt.

Utan moms Med moms
a) en fast avgift per år och mätare

beroende av mätarkapacitet
qn     2,5
qn     6,0
qn   10,0
qn >10,0
för mätare med pulsgivare tillkommer

2 432 kr

6 424 kr

12 852 kr

27 548 kr

272 kr

3 040 kr

8 030 kr

16 065 kr

34 435 kr

340 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten 28,88 kr 36,00 kr
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c) en avgift per år och lägenhet för flerbostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet

644 kr 805 kr

d) en avgift per år och varje påbörjat 
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet
(Avgift tas ut endast intill 50 000 m2.)

185 kr 231,25 kr

e) en fast avgift per år för dagvatten Df
för bostadsfastighet

185 kr 231,25 kr

Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för 
levererad mängd vatten med 21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25 
kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b).

14.2 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive 
ändamål:

    V     S

Fast avgift 14.1 a) 50 % 50 %
Avgift per m3 14.1 b) 50 % 50 %
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas 
avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut 
efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i 
permanentbostad och med 75 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som 
levereras från fastigheten till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a) 
motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut efter en antagen 
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förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

14.4 
För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 
per lägenhet.

14.5 
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 
årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 
14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade 
vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning 
bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets 
storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan 
begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.

14.7 
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % av 
avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang skall upprättas för denna typ 
av vattenleverans.
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15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
skall erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med: Utan moms Med moms
en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 0 kr 0 kr
Beslutas senare, utredning pågår

16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad 
av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter 
annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan 
mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall ej erläggas brukningsavgift.

18

18.1  Extra avgifter
18.1.1
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har 
på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 
debiteras följande avgifter:

Prislista extra åtaganden Utan moms Med moms

Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare) 896 kr 1120 kr
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Medhjälp för avläsning vattenmätare 536 kr 670 kr

Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången 536 kr 670 kr

Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av 
fastighetsägaren eller bristande betalning 432kr 540 kr

Montering och demontering av strypbricka 432 kr 540 kr

Nedtagning av vattenmätare p.g.a. orsak t.ex. 
ombyggnad 536 kr 670 kr

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med 
vattenmätarbyte eller avläsning 432 kr 540 kr

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat 432 kr 520 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som 
fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare) 432 kr 540 kr

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst 
240 kr per hyrtillfälle) 432 kr 540 kr

Medhjälp vid sprinklermotionering 440 kr 550 kr

Vid överskriden utesittningstid på grund av 
fastighetsägarens okontaktbarhet, påförs extra avgift 
den ordinarie fakturan 536 kr 670 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie 
arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

18.1.2
Om till vattenledningsnätet tillförs sprinkleranläggningar, privat brandpost 
eller motsvarande, ska fastighetsägaren betala en årlig brukningsavgift 
enligt tabell nedan: 

Anslutning Med moms Utan moms

<100 2 432 kr 3 040 kr

100-150 6 424 kr 8 030 kr

150-200 12 854 kr 16 065 kr

200 – 250 27 548 kr 34 435 kr

 

18.1.3
Fastighetsägare som saknar olje- eller fettavskiljare eller vars anordning, 
eller tillsyn av anordning, av huvudmannen konstateras bristfällig, ska 
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betala en avgift för extraordinära åtgärder i det allmänna ledningsnätet. 
Avgiften bedöms från fall till fall beroende på omfattning, dock lägst 
motsvarande två kontroll- och renspolningsåtgärder per år.
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19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna 
inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna 
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 14–17 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad 
och halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, 
uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
dröjsmålsränta erläggas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den 
dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, 
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i 
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att 
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller 
avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex, 
KPI samt 25 % anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som 
basmånad.  När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad. 
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23 Taxans införande 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 
14.1.3 och 14.1.7 samt 16, som är baserade på uppmätning hos 
fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen 
som finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö.
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Bilaga Beräkning VA‐taxa 2022 

 

Tabell 1. Brukningsavgiften blir högre med 494 kronor per år och för en normal villa.  
Den fasta avgiften blir högre med 212 kronor och den rörliga avgiften med 282 kronor. 
Anläggningsavgiften blir högre med 19 913 kronor för en normal bostadshus och för ett 
flerbostadshus med 15 lgh blir 45 309 kr. 

 

Brukningsavgifter  VA‐taxa 2011  2012‐2021   2021‐2022 

Typhus A 
 

ej reglerade höjningar  Höjning 7 % 

Fastavgift 2,5 QN  2 700 kr  4 483 kr  3 040 kr 

Förbrukningsavgift  3 863 kr  6 395 kr  4 332 kr 

Dagvattenavgift  205 kr  341 kr  231 kr 

Summa  6 768 kr  11 219 kr  7 603 kr 

Höjning i kronor av  VA‐taxa 2021  ej reglerade höjningar  2021‐2022 

Fastavgift 2,5 QN  2 843 kr  ‐1 443 kr  197 kr 

Förbrukningsavgift  4 050 kr  ‐2 063 kr  282 kr 

Dagvattenavgift  216 kr  ‐110 kr  15 kr 

Summa  7 109 kr  ‐3 615 kr  494 kr 

Anläggningsavgifter  VA‐taxa 2011  2012‐2021  2021‐2022  

Typhus A  
 

ej reglerade höjningar  Höjning 15 % 

Förbindelseavgift  87 500 kr  145 104 kr  105 823 kr 

Tomyteavgift  24 000 kr  39 760 kr  28 960 kr 

Lägenhetavgift  15 000 kr  24 882 kr  18 146 kr 

Summa  126 500 kr  209 746 kr  152 929 kr 

Höjning i kronor av  VA‐taxa 2021  ej reglerade höjningar  2021‐2022 

Förbindelseavgift  92 020 kr  ‐39 281 kr  13 803 kr 

Tomyteavgift  25 216 kr  ‐10 800 kr  3 744 kr 

Lägenhetavgift  15 780 kr  ‐6 736 kr  2 366 kr 

Summa  133 016 kr  ‐56 817 kr  19 913 kr 

Anläggningsavgifter  VA‐taxa 2011  2012‐2021  2021‐2022 

Typhus B 
 

ej reglerade höjningar  Höjning 15 % 

Förbindelseavgift  87 500 kr  145 104 kr  105 823 kr 

Tomyteavgift   24 000 kr  39 760 kr  28 960 kr 

Lägenhetavgift 1‐8  120 000 kr  199 060 kr  145 168 kr 

Lägenhetavgift 9‐15  42 000 kr  92 887 kr  67 739 kr 

Summa  273 500 kr  476 811 kr  347 690 kr 

Höjning i kronor av  VA‐taxa 2021 
   

Förbindelseavgift  92 020 kr  ‐ 39 281 kr  13 803 kr 

Tomyteavgift   25 216 kr  ‐10 800 kr  3 744 kr 

Lägenhetavgift 1‐8  126 240 kr  ‐53 892 kr  18 928 kr 

Lägenhetavgift 9‐15  58 905 kr  ‐25 148 kr  8 834 kr 

Summa  302 381 kr  ‐129 121 kr  45 309 kr 
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             Anläggningsavgifter
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Va-taxa 2021 jämförelse i kursdeltagarnas kommuner

Medel i Sverige 156 000 Typhus A
                            500 000 Typhus B
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Medel i Sverige 156 000 Typhus A
                            500 000 Typhus B

Page 34 of 178



Page 35 of 178



Page 36 of 178



Page 37 of 178



Page 38 of 178



Page 39 of 178



Page 40 of 178



Hallsberg 2021 Typhus A  Typhus B Typhus A 15% Typhus B 15%
Förbindelseavgift 92 020 kr 92 020 kr 105 823 kr 105 823 kr
Tomtyteavgift  25 216 kr 25 216 kr 28 960 kr 28 960 kr
Lägenhetsavgift  15 780 kr 126 240 kr 18 146 kr 145 168 kr
Lägenhetsavgift 9-
15 0 kr 58 905 kr 0 kr 67 741 kr
  133 016 kr 302 381 kr 152 929 kr 347 692 kr
  Kvoten  2,27 2,274
   
Förbindelseavgift 13 803 kr 13 803 kr
Tomtyteavgift    800 kvm 3 744 kr 3 744 kr
Lägenhetsavgift  2 366 kr 18 928 kr
Lägenhetsavgift 9-15   0 kr 8 836 kr
Skillnad i kronor per hel anläggningsavgift  19 913 kr 45 311 kr
Höjning i kronor om taxa höjs med 15 %     
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Brukningsavgifter typhus A

Askersund 2021                 Hallsberg höjning  7% 2022              Kumla 2021                 Hallsberg ( om vi höjt med index från 2011)
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VA-taxan 2022 - 2024, förslag med 7 % taxehöjning från 2022 och 3 % 2023 och 2024.                                     

2021-10-07

Förutsättningar

Utgått från prognos per 2021-08-31

 - Löpande driftkostnader enl grundbudgetförslaget 2021-2024 uppräknade med 1 % per år, lönehöjning med 2,3 %.
 - Investeringsnivå år 2021 - 2024 enligt prognos se bilaga.
 - Internränta enl budgetanvisningar resp år.    År 2021  = 2,5 %, År 2022-2024 = 1,5% ännu ej beslutat
 - VA-avtal med Kumla kommun fr 2003: Inget antagande om konsumentprisjustering gjord. Inget nytt avtal.

1. Beräkning av löpande kostnader 2021 - 2024

Budgetår 2020 2021 2022 2023 2024

Utfall Prognos Plan Plan Plan

Internränta resp år 2,5% 2,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Grundbudget 
Personalkostnad 7102 7864 8044 8229 8418

Lokalkostnad 3890 4592 5325 5391 5512

Övriga kostnader 18423 18628 18994 19283 19574

Bruttokostn/Grundkostnad 29 415 31 084 32363 32903 33504

Avskrivning och ränta 7613 6602 6440 6290 6173

Summa inkl kap.kostn 37 028 37 686 38 803 39 193 39 677

Tilläggsbudget investeringar 2021-2024
Kap.k för kommande investeringar enligt bilaga 259 2643 3909 4901

Summa kostnader (Brutto) 37 028 37 945 41 445 43 102 44 578

 taxehöjning VA!   

2. Beräkning av löpande intäkter 2021 - 2024  
Budgetår 2020 2021 2022 2023 2024

Utfall Prognos Plan Plan Plan

Befolkningsprognos 31/12 resp år 15990 16020 16 050 16080 16110

Befolkningsökning årsvis 30 30 30

Taxehöjning  (3 % 2021) 7 % 2022, 3% 2023 och2024    FASTA  AVGIFTER 0 7% 3% 3%

Utgår från 2021 års prognos av anslutningsavgifter

Taxehöjning (3 % 2021) 7 % 2022, 3% 2023 och 2024  RÖRLIGA AVGIFTER 0 7% 3% 3%

Utgår från 2021 års prognos av rörliga avgifter

Trp Summa kostnader (Brutto) 37 028 37 945 41 445 43 102 44 578
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INTÄKTER Verksamhet utfall 2020 Prognos 2021 Prognos 2022 Prognos 2023 Prognos 2024

VA-försörjning gem. 86500 571 600 500 500 500

Avgifter hushåll 86501 25942 26551 27116 28228 29625

Avgifter industri 86502 6219 6405 6405 6405 6405

Distribution vatten 86507 180 170 170 170 170

VA-nät gemensamt 86508 873 1022 1022 1022 1022

Reningsverk 86510 707 650 650 650 650

Leverans vatten 86512 0 0 0 0 0

Dagvattenavledning 86514 280 280 280 280 280

Vattenmätning 86517 22 10 10 10 10

Maskiner VA 86518 0 0 0 0 0

Beräknade intäkter nya anslutningsavgifter konto 3122 (anskrivn på 30 år) 338 453 1336 2394

Höjning 7 % 2022, 3 % 2023 och 2024

0 2358 2509 2688

Summa intäkter (Brutto) 34 794 36 026 38 965 41 111 43 744

Taxehöjning VA!   

3.  Resultat VA
Budgetår 2020 2021 2022 2023 2024

Utfall Prognos Budget Plan Plan

Resultat före resultatutjämning   -2 234 -1 919 -2 481 -1 991 -834

55

Ackumulerat resultat

År 2020 2021 2022 2023 2024

Utfall Prognos Plan Plan Plan

Årets reglering mot fond IB 202101 -1919 -2481 -1991 -834

ACKUM  FOND 3 049 1 130 -1 351 -3 342 -4 176

OBS!  Resultat:  +  = Överskott,      dvs kommunen har en skuld till VA-kollektivet

OBS!  Resultat:  MINUS = Underskott,  dvs kommunen har en fordran på VA-kollektivet  (Taxehöjn?) 

Taxehöjning 7 % RÖRLIGA AVGIFTER 2022! Avgifter hushåll och industri,  

verksamhet 86501, 86502 och 86507  3% höjning 2023 och 2024

Tillägg budgetram lön påverkar resultat-överföring 2020 för att 

ha ett resultat på noll
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PROGNOS INVESTERINGAR 2021 - 2025 FÖRDELADE PÅ AVSKR.TIDER

2021 2022 2023 2024 2025

Äskanden 7 års avskt.tid

Maskin- och fordonsanskaffning 1320 400 400 400 400
Maskin- och fordonsanskaffning, 
rörnät. 500

Summa äskanden 7 år 1820 400 400 400 400

Äskanden 10 års avskt.tid

Avloppspumpstationer 100 600 1900 1600 100
Bil för arbete, ingår kran 600
Vattenpumpstationer
Björnhammar 150
Hjortkvarn VV 1500
Vretstorp VV 500 1700
Vattentankstation 250
Avloppsreningsverk

Hallsbergs ARV 400 0 600 400
Sköllersta ARV 0 400
Pålsboda ARV 830
Vretstorps ARV 50
Hjortkvarn ARV 150
Ospec. Reinvestering 0

Summa äskanden 10 år 2630 2250 4000 2450 500

Äskanden 15 års avskt.tid

Hallsbergs ARV 1500 1000
Summa äskanden 15 år 0 0 1500 0 1000

Äskanden 20 års avskt.tid

Nödvattenrum 600
Ospec. Reinvestering VA-invest 3449 1150 0 3000 3000
Hallsbergs ARV
Sköllersta ARV 900

Summa äskanden 20 år 4049 1150 900 3000 3000

Äskanden 33 års avskt.tid

Hallsbergs ARV 0 0
Pålsboda ARV 350

Summa äskanden 33 år 350 0 0 0 0

Äskanden 50 års avskt.tid

Sanering VA 4000 4000 4000 4000 4000
Rala III, Huvudvattenledning Blacksta-
Hallsberg-Östansjö, proj. 30019 7447
VA Tisaren etapp I proj. 35015 8313
VA Tisaren Toskabäcken proj.35016 6317
VA Tisaren Tunbohässle proj. 35017 200 9061
VA Tisaren Tisarstrand proj. 35018 1000 9570
Utbyggnad VA-nät 12000 9230
Hässlebergsskogen VA, Exploatering 2523
Samsala 2 B-C projekt 35506 6100

Summa äskanden 50 år 47900 22631 13230 4000 4000

SUMMA TOTALT 56 749 26 431 20 030 9 850 8 900

Avgiftskollektivet VA ram 24300 15600 15600 15600

enligt GPF 2022-2025

Avvikelse -2 131 -4 430 5 750 6 700

Ingår strategiska beslut i tabellen ovan därav diff mot ram

Varje komponent skrivs av på olika tider och det kan variera inom varje enskilt projekt som därmed 

påverkar avskrivningstiden och räntan. 
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DOS yttrande över remitterad VA-plan

3

21/DOS/37
   

Page 46 of 178



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-12

 Kommunstyrelsen 

Tid Plats 
08:30-12:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg  

Övriga 
 

Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef)
Marie Hellgren (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §114

Ordförande _________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Ulrika Björklund (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Christina Torpman

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Christina Johansson (S)  ersätter Ulf Ström (S) 
(vice ordförande)
Gösta Hedlund (C)  ersätter Erik Storsveden (L)

Page 1 of 102Page 47 of 178



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-12

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-10-12
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________

Page 2 of 102Page 48 of 178



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-12

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 114 - Förslag till VA-plan med delplaner 1-5 
(19/KS/130)

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun ska vara ett hållbart samhälle. VA-planen säkerställer detta mål då den 
hanterar samhällets tillgång till dricksvatten- och avloppsvattenhantering samtidigt som det 
påverkar människors miljö och hälsa. VA-planen består av en VA-översikt som är en 
nulägesbeskrivning gällande vatten- och avloppshanteringen, en VA-policy med 
målsättningar och strategier somt antogs 2020-11-12 (KF §85 2020) samt delplaner som är 
handlingsplaner med åtgärder och prioriteringar. Översikten togs fram våren 2020. 
Delplanerna utgår från VA-översikten och de strategiska inriktningarna i VA-policyn. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Va-planen med delplaner. 
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer för utbyggnad och prioritering av VA 
samt att fastställa Områden för utbyggnad av kommunalt VA enligt bilagor 4 och 5.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Gösta Hedlund (C) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendet borde hanteras av 
drift- och servicenämnden innan det tas upp för beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.

Mötet ajourneras för överläggning och återupptas sedan.

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för 
remittering till drift- och servicenämnden för yttrande över dokumentet.

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för 
remittering till drift- och servicenämnden för yttrande över dokumentet.

Beslutsunderlag 

 VA-plan med delplaner
 VA_plan Hallsbergs kommun
 Bilaga 1 Kostnadsbedömning åtgärder
 Bilaga 2 VA-policy, antagen 20201123_inkl översikt
 Bilaga 3 Konsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-12

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Bilaga 4 Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av VA
 Bilaga 5 Områden för utbyggnad av allmänt VA

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:19/KS/130 

Förslag till VA-plan med delplaner 1-5

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun ska vara ett hållbart samhälle. VA-planen säkerställer detta mål då den hanterar 
samhällets tillgång till dricksvatten- och avloppsvattenhantering samtidigt som det påverkar 
människors miljö och hälsa. VA-planen består av en VA-översikt som är en nulägesbeskrivning 
gällande vatten- och avloppshanteringen, en VA-policy med målsättningar och strategier somt antogs 
2020-11-12 (KF §85 2020)  samt delplaner som är handlingsplaner med åtgärder och prioriteringar. 
Översikten togs fram våren 2020. Delplanerna utgår från VA-översikten och de strategiska 
inriktningarna i VA-policyn. 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Va-planen med delplaner. 
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer för utbyggnad och prioritering av VA samt att 
fastställa Områden för utbyggnad av kommunalt VA enligt bilagor 4 och 5.

Ärendet 
Va-översikten är en nulägesöversikt av dricksvatten- och avloppsvattensituationen i kommunen. 
Hallsbergs kommun har 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten. 
Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten, spill- och dagvatten. 
De två sista kallas även avloppsvatten.  

Va-policyn fastlägger de strategiska målsättningarna och inriktningarna med dricksvattenförsörjning 
och avloppshantering både kommunala och enskilda anläggningar och dagvattenhantering inte minst 
ur ett klimatperspektiv. Va-policyn antogs av kommunfullmäktige 2020-11-23.

Delplanerna ska ses som handlingsplaner med åtgärder och kostnadsbedömningar men även var 
ansvaret för genomförandet i olika delar ligger inom kommunen. Delplanerna är uppdelat i följande 6 
områden, översiktligt, dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, den allmänna va-anläggningen, 
omvandling av kommunala verksamhetsområden samt enskilt VA. Va-planen uppbyggnad illustreras i 
nedanstående figur.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:19/KS/130 

Riktlinjerna för utbyggnation och prioritering av VA beskriver arbetsordningen för att identifiera och 
prioritera utbyggnadsområden för kommunalt VA, se bilaga 4. Dessa riktlinjer har sedan tillämpats 
när framtagande av nya utbyggnadsområden för kommunalt VA har tagits fram, se bilaga 5. För att 
VA-utbyggnad sedan ska komma till stånd ska nya verksamhetsområden inrättas och beslutas samt 
investeringsbeslut tas.

Va-planen i sin helhet bör uppdateras varje mandatperiod medan vissa planer, tex framtagande av 
utbyggnadsområden för kommunalt Va bör aktualiseras vid behov.

Rent dricksvatten och bra avloppsvattenhantering är förutsättningar för god hälsa och närmiljö för 
barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbygnnadschef

Bilagor
VA-plan inklusive delplaner 1-5

Bilaga 1 Kostnadsbedömning Åtgärder

Bilaga 2 VA-policy med VA-översikt

Bilaga 3 Konsekvensanalys

Bilaga 4 Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av VA

Bilaga 5 Områden för utbyggnation av allmänt VA

Bilaga 5.1 Analys områden för utbyggnation av allmänt VA
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Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:  Kommunfullmäktige
Datum: 2021-xx-xx
Ärendenummer: 19/KS/130

VA-plan
Hallsbergs kommun
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Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

3(34)

1 Sammanfattning
VA-planen är ett levande dokument och ska ses över varje mandatperiod. Syftet 
med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn och som 
fastslår att kommunen ska ha en hållbar och säker VA-försörjning och att vi nyttjar 
varandras styrkor på vägen dit.

VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i Hallsbergs kommun. Utöver en 
beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller dokumentet också en VA-
policy samt delplaner kopplade till denna. Utifrån nuläget har kommunen 
identifierat vissa behov. För att hantera behoven ställde kommunen upp mål i VA-
policyn. Åtgärder för att hantera dessa behov presenteras i de delplaner som 
utgör de sista delarna av en VA-plan. VA-policyn ger vägledning för vilka principer 
som styr de olika delplanerna. VA-policyn och delplanerna hanterar båda olika 
delområden såsom vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och 
utbyggnation av den befintliga VA-anläggningen och enskild VA-försörjning.

Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan, 
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och 
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya. 
Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är 
projektbaserade. Totalt uppskattas kommunens utökade kostnader per år hamna 
på cirka 100 tkr (tabell 1), och där ingår kostnader som tillhör båda skatte- och 
taxekollektivet. Projektkostnaderna beräknas, för både skatte- och taxekollektivet, 
hamna på cirka 0,74 Mkr, där identifiering av åtgärder kopplade till 
översvämningar är en större kostnad. Kostnaderna beräknas medföra färre 
utgifter i form av mindre kostnader för bland annat underhåll samt minska 
riskerna för stora oförutsedda kostnader. Rent dricksvatten och en välmående 
natur är ovärderligt för ett hållbart samhälle. 

Tabell 1 Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, avrundande kostnadsuppskattningar

Kostnader VA-
huvudman 
(kr)

KSF (kr) DOS 
(Bygglov) 
(kr)

DOS 
(Miljöenheten) 
(kr)

Totalt (kr)

Utökade 
kostnader per år

67 000,00 8 000,00 4 000,00 8 000,00 87 000

Projektkostnader 480 000,00 131 000,00 39 000,00 91 000,00 741 000 
Totalt 547 000 139 000 43 000 99 000 828 000 
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Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

4(34)

2 Inledning
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar 
och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick 
för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att 
möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en 
VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska 
utvecklas. VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i Hallsbergs kommun och har 
därför tagits fram förvaltningsgripande. VA-planen är ett levande dokument och 
ska ses över varje mandatperiod. 

Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller VA-planen en VA-
policy samt delplaner kopplade till denna. Utifrån nuläget har kommunen 
identifierat vissa behov. För att hantera behoven har kommunen ställt upp mål i 
VA-policyn. Åtgärder för att hantera dessa behov presenteras i de delplaner som 
utgör de sista delarna av en VA-plan. VA-policyn ger vägledning för vilka principer 
som styr de olika delplanerna. VA-policyn och delplanerna hanterar båda olika 
delområden såsom vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och 
utbyggnation av den befintliga VA-anläggningen och enskild VA-försörjning. 
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan, 
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och 
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya.

De mål som kommunen har ställt upp för hanteringen av dricksvatten- och 
avloppsvattenfrågor är tydliga. En bra hantering av kommunens dricksvatten- och 
avloppsvattenfrågor kommer påverka kommunens vattenförekomster positivt då 
många av målen syftar till att anpassa samhället efter naturens behov av renat 
spillvatten och människans behov av säkrat dricksvatten. Tanken är också att 
kommunens egna anläggningar ska energieffektiviseras och på så sätt öka 
hushållningen med naturresurser. Det är inte bara kommunens egna anläggningar 
som planen berör. En utökad dialog med berörda boende som har enskilt VA 
planeras också. VA-planens bräddvidd innebär att arbetet med att uppnå målen är 
förvaltningsövergripande och det är viktigt att vi gemensamt nyttjar varandra för 
att uppnå målbilden. Samtliga åtgärder som finns med i VA-planen anger tydligt 
ansvar och tidplan, och ansvarig del inom kommunen behöver införliva 
åtgärderna i sin budget och verksamhetsplanering. 

1 Se Bilaga 2 VA-policy för ordförklaringar

Page 10 of 102Page 56 of 178



Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

5(34)

3 VA-planens syfte och mål
Syftet med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn och 
som fastslår att kommunen 2030 ska ha en hållbar och säker VA-försörjning och 
att vi nyttjar varandras styrkor på vägen dit.

Hanteringen genomsyras av 
långsiktig, hållbarhet ur sociala, 

ekonomiska miljömässiga 
aspekter.

Vi nyttjar varandras styrkor och 
skapar tillsammans en väl 

fungerande hantering av vatten- 
och avloppsförsörjningen.

År 2030 ska följande känneteckna 
Hallsbergs kommuns hantering av 
vatten- och avloppsförsörjningen.

Alla invånare , inom VA-
verksamhetsområdena, i 

Hallsbergs kommun har en säker 
vatten- och avloppsförsörjning 

som är anpassad till ett förändrat 
klimat.

4 Omfattning och avgränsning
VA-planen berör hela Hallsbergs kommun men hänsyn har inte tagits till 
närliggande kommuners behov. Förslagsvis uppdateras VA-planen med att ta 
hänsyn till detta vid nästa revidering. Delplanerna innehåller åtgärder som har 
kostnadsuppskattats. En åtgärd kan exempelvis vara att ta fram saneringsplaner 
för att separera spill- och dagvattenledningar på det allmänna ledningsnätet, för 
att förhindra skador vid översvämningar. En uppskattad kostnad för framtagning 
av saneringsplaner har därför beräknats, men konsekvenserna av att genomföra 
åtgärdsplanerna har inte beräknats. 

5 Rollfördelning och ansvar

5.1 Roller inom kommunen
I VA-policyn framgår att ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i 
kommunen ska vara tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara 
väl utvecklad. Av den anledningen tydliggörs förhållandena i delplaner och 
ansvars- och rollfördelning redovisas.

Kommunen är VA-huvudman och det är därmed kommunfullmäktige som har det 
slutgiltiga ansvaret för allmänna vattentjänster. Utförande av arbetsuppgifter, 
som faller inom ramen för lag (2006:412) och därtill annan relevant lagstiftning, 
verkställs av DOS. DOS, härmed kallad VA-huvudman, är ansvarig för planering 
kopplad till allmänna vattentjänster, även om vissa sakfrågor lämnats över till KSF 
i denna VA-plan. KSF är ansvarig för kommunens övergripande VA-planering. 
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2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

6(34)

5.2 VA-planens roll
VA-planen ska tydliggöra kommunens arbete med VA-frågor och hur det påverkar 
andra aktörer. Tillgången till VA-tjänsterna påverkar och påverkas av 
samhällsutvecklingen. Det finns därför juridiska styrmedel som påverkar VA-
planen. Dessa presenteras nedan, i tabell 2:

Tabell 2 Juridiska styrmedel som är relevanta för ordnandet av vatten och avlopp

Juridiska förutsättningar, mål och 
planer

Beskrivning

Vattendirektivet (2000/60/EG) Anger minsta nivå för vattnets kvalitet och kvantitet i 
Sverige

Miljöbalken (1998:808) Skyddar miljön, t.ex. utifrån rening av spillvatten 
samt reglerar vattenverksamhet

Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster

När och hur kommunalt VA ska tillhandahållas

Anläggningslag (1973:1149) Krav på hur en enskild fastighet ska tillgodose behov 
av VA vid nybyggnation

Plan- och bygglag (2010:900) 
samt Plan- och byggförordning 

(2011:338)

Anger att ett byggnadsverk ska ha de tekniska 
egenskaper som krävs för hushållning av vatten och 
avfall samt tillgodoser att användarnas eller 
grannarnas hygien eller hälsa inte riskeras

Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd

Viss rening av spillvatten är att avse som miljöfarlig 
verksamhet

Livsmedelsverkets föreskrifter 
(SLVFS 2001:30) om dricksvatten

Reglerar produktion och distribution av livsvatten 
för att säkra kvaliteten

Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram

Redovisar åtgärder som behövs för att förbättra de 
vatten som annars inte uppnår satta mål, enligt 
vattendirektivet

Baltic Sea Action Plan (BSAP) Syftar bl.a. till att minska övergödningen i Östersjön

Sveriges miljökvalitetsmål Exempelvis Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God 
bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv
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Kommunens egna miljömål fastslås i dess miljöpolicy. Kommunen ska bland annat 
(Hallsbergs kommun, 1998).

 med helhetssyn, förebyggande åtgärder, konsekvensbeskrivningar, 
ständiga förbättringar och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på 
miljön

 använda bästa miljöanpassade alternativ och om konflikt dem emellan 
uppstår, bör hänsyn till miljön ges företräde om det inte innebär 
avsevärda ekonomiska uppoffringar

 informera om miljöarbetet i kommunen och dess uppnådda resultat

 ta hand om avfall lokalt

 minska miljöstörningar och förebygga nya

Arbete pågår med att ta fram ett nytt miljöprogram för kommunen.

Mål relaterade till hållbarhet omnämns också i kommunens budgetarbete. 
Förutom tidigare nämnda mål, direktiv och författningar så finns vissa regionala 
och kommunala styrande dokument. Den mest aktuella regionala dokumentet, en 
regional vattenförsörjningsplan, är under framtagning. Länsstyrelsen i Örebro län 
ansvarar för framtagning av denna. (Länsstyrelsen Örebro län, 2020) Sedan finns 
även Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

För kommunal VA-planering är några av de mest relevanta dokumenten 
kommunens översiktsplan, Allmänna bestämmelser om brukande av den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) samt en utbyggnadsplan för 
kommunalt VA som antogs av dåvarande Miljö- bygg- och myndighetsnämnden 
2014 (se tabell 3).

Tabell 3. Lokala planer och dokument som har betydelse för planering av vatten 

och avlopp

Plan Ansvarig Beslutat år
Översiktsplan Kommunfullmäktige 2016
Miljöpolicy Kommunfullmäktige 1998
ABVA Kommunfullmäktige 2011
Förslag till prioritering av 
utbyggnadsområden för 
kommunalt VA

Miljö- bygg- och 
myndighetsnämnden

2014

VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid 
förhandsbesked och bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd för enskilda 
avloppsanläggningar.
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6 VA-planens uppbyggnad
VA-planen kan läsas i sin helhet eller i valda avsnitt. Planen baseras på rapporten 
Vägledning för kommunal VA-planering som är utgiven av Havs- och 
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

VA-planens uppbyggnad kan beskrivas enligt Figur 1. VA-planen har sin bas i 
vatten- och avloppssituationens nuläge, som beskrivs i VA-Översikten. Utifrån den 
togs en VA-policy fram, som anger hur kommunen ska förhålla sig till 
nulägesbeskrivningen. Det sista steget är att ta fram delplaner utifrån målen som 
finns i VA-policyn. VA-Översikten, VA-Policyn och delplanerna utgör tillsammans 
VA-planen. 

Figur 1 VA-planens uppbyggnad

7 Ekonomiska konsekvenser för planens 
genomförande

Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan, 
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och 
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya. 
Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är 
projektbaserade. 

Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan, 
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och 
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya. 
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Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är 
projektbaserade. Totalt uppskattas kommunens utökade kostnader per år hamna 
på cirka 88 tkr (tabell 2), och där ingår kostnader som tillhör båda skatte- och 
taxekollektivet. Projektkostnaderna beräknas, för både skatte- och taxekollektivet, 
hamna på cirka 0,74 Mkr, där sanering av dagvattennätet är en stor kostnad. 
Kostnaderna beräknas medföra färre utgifter för bland annat underhåll. Rent 
dricksvatten och en välmående natur är dessutom ovärderligt för en hållbar 
framtid. 

Tabell 4 Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, avrundande kostnadsuppskattningar

Kostnader (kr) VA-
huvudman 

KSF DOS 
(Bygglov) 

DOS 
(Miljöenheten) 

Totalt (kr)

Utökade 
kostnader per år

67 000 8 000 4 000 8 000 87 000

Projektkostnader 480 000 131 000 39 000 91 000 741 000 
Totalt 547 000 139 000 43 000 99 000

Slås kostnaderna ut per delplan är det Delplan 4 Allmänt VA som ger upphov till 
de största utgifterna (tabell 3), med hänsyn till att bland annat identifiera och 
utreda översvämningsområden inom kommunen samt ta fram en 
reservvattenplan som täcker hela kommunen. 

Tabell 5 Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, per delplan, avrundande 
kostnadsuppskattningar

Kostnader (kr)
1 
Övergripande 

2 
Dricksvatten 

3 
Dagvatten 

4
Allmänt 
VA 

5 
Enskilt 
VA 

Totalt 
(kr)

Utökade 
kostnader per år

23 000 0 2 000 36 000 24 000 85 000

Projektkostnader 102 000 113 000 139 000 365 000 23 000 742 000
Totalt 125 000 113 000 141 000 401 000 45 000

För redovisning av antaganden och beräkningar, se Bilaga 1.

8 Implementering och uppföljning
VA-planen ska följas upp och uppdateras varje mandatperiod och varje ansvarig 
enhet inom kommunen ska införliva åtgärderna i sin budget och 
verksamhetsplanering. Kommunens uppföljningsmodell ska användas för att följa 
upp arbetet systematiskt. Vid uppföljning av VA-planen ska det ses över om 
åtgärderna bedöms ha påverkat uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomsterna i kommunen. 

För att samtliga förvaltningar ska kunna utföra sina uppgifter är KSF ansvarig för 
att årligen kalla DOS samt tillsynsenheter för miljö och bygglov till ett möte där 
samtliga ska utbyta information relevant för VA-planeringen, exempelvis nya 
detaljplaner samt bygglovs- och tillsynsärenden i områden som kan bli aktuella för 
allmänna vattentjänster.
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9 VA-policy och delplaner
VA-policyn i sin helhet finns i Bilaga 2, tillsammans med en översikt av nuläget för 
VA-situationen i kommunen. Nedan redovisas de värderingar som är antagna i VA-
policyn med tillhörande åtgärder, konsekvenser och tidplaner. En 
konsekvensanalys för respektive åtgärd, där nuläge ställs mot arbetssätt med VA-
plan, redovisas i Bilaga 3. En övergripande bild av kostnaderna visas för varje 
avsnitt och i Bilaga 1 redovisas kostnadsuppskattningarna mer noggrant.

9.1  Delplan 1 Övergripande
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande 
värderingar kan belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De 
ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det 
dagliga arbetet beräknas knappt uppgå till 30 timmar. De stora kostnaderna här är 
projektpengar som uppgår till drygt 125 tkr och utgår främst från omvandling av 
verksamhetsområden och utredning av ledningsnätets juridiska skydd. Sett ur ett 
miljömässigt och socialt perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser
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Ställningstagande Åtgärd Konsekvens Utförare
Tidpunkt/

slutdatum

Vid arbete med VA-frågor i 
översiktsplanen ska hänsyn tas till 
ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter.

VA-frågor, och därmed människors hälsa och 
miljö, lyfts i större utsträckning

KSF Varje mandatperiod

Kommunen ska utreda om 
nödvändiga servitutsavtal eller 
ledningsrätt för hela ledningsnätet 
finns. Om delar av ledningsnätet 
saknar juridiskt skydd av ska dessa 
delar säkras med servitutsavtal eller 
ledningsrätt.

Åtkomst till underhåll av VA-anläggningar 
utreds innan akuta åtgärder behöver 
genomföras vilket minimerar olägenheter 
(ekonomiska och sociala) för markägare och 
kommunen.

VA-huvudman via 
DOS

Utredning ska ha 
avslutats senast 
2025. Juridiskt skydd 
för ledningsnät ska 
ha tagits fram senast 
2027

Kommunen ska i behovsutredning 
klargöra behov och konsekvenser av 
bristande resurser, gällande tillsyn av 
enskilt VA.

Kontroll över tillgängliga resurser och behov att 
utöva tillsyn.

VA-huvudman via 
DOS

Varje mandatperiod

9.1.1 Kommunens 
övergripande VA-planering 
och tillhörande 
myndighetsutövning ska 
ske ur ett hållbart 
perspektiv där hänsyn tas 
till ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter.

Riktlinjer för hur förhandsbesked för 
nya bostäder ska hanteras ska tas 
fram av VA-huvudman, 
bygglovsavdelningen och KSF. Detta 
för att undvika att skapa nya 
verksamhetsområden för allmänt VA 
där så ej är önskvärt. 
Översiktsplanen ska ligga till grund 
för riktlinjerna.

Bostadsgrupper förtätas inte så att risk för 
människors hälsa och miljö uppstår, utan att en 
plan finns. VA-taxan används ekonomiskt 
försvarbart.

KSF 2022
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Kommunen ska minst vartannat år 
anordna kampanjer, exempelvis via 
Svenskt vatten, för att nå ut till 
invånare och näringsliv.

Berörda parter får förståelse och ökad 
medvetenhet för aktuella VA-ämnen och 
därmed kring frågor som rör människors hälsa 
och miljö.

VA-huvudman via 
DOS 

Vartannat år

Kommunen ska, i samband med 
omvandling av verksamhetsområden 
för VA, informera berörda 
intressenter om syftet med 
omvandlingen så att informationen 
bidrar till förståelse och 
medvetenhet hos dessa.

Innebär att berörda får förståelse för hur VA 
påverkar människors hälsa och miljö.

VA-huvudman via 
DOS 

Vid uppstart av 
omvandling av 
verksamhetsområde
n för VA

9.1.2 Kommunen ska bidra 
till förståelse och 
medvetenhet för vatten- 
och avloppsfrågor hos 
kommuninvånare och 
verksamhetsutövare.

Kommunen ska tillhandahålla 
lättillgänglig information gällande 
enskilt VA, exempelvis genom 
kommunens hemsida.

Innebär att berörda får förståelse för hur VA 
påverkar människors hälsa och miljö samt 
varför, och vilka, krav ställs på utformningen.

Miljöenheten via 
DOS 

Löpande

9.1.3 Ansvar och roller för 
vatten- och 
avloppsförsörjning i 
kommunen ska vara tydlig 
och samverkansprocessen 
inom kommunen ska vara 
väl utvecklad.

Ansvars- och rollfördelning ska utgå 
från principerna i VA-planen och 
arbetssättet ska aktivt förfinas.

Tätt samarbete inom kommunen där det är 
tydligt vilka resurser som behövs för VA-
försörjningen.

DOS samt KSF Löpande
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Långsiktig ekonomisk planering 
gällande tillsyn för vatten och avlopp 
ska tas med i tillsynsmyndighetens 
tillsyns- och behovsutredning.

Säkerställer resurser för att tillgodose behoven 
för människors hälsa och miljö.

Miljöenheten via 
DOS

Årligen9.1.4 Kommunen ska ha en 
långsiktig ekonomisk 
planering gällande vatten- 
och avloppssituationen. 
Denna omfattar 
tillsynsutövning, underhåll 
och drift av befintliga 
allmänna anläggningar 
samt framtida förändringar 
i verksamhetsområdena 
och konsekvenserna av 
detta.

Det ska finnas investeringsplan och 
underhållsplaner för allmänt VA där 
hänsyn tas till framtida förändringar 
av verksamhetsområden för VA och 
konsekvenserna av detta.

Ekonomiska resurser kan planeras effektivt för 
att skydda människors hälsa och miljö.

VA-huvudman via 
DOS

Årligen

9.1.5 Planering för ändring 
av verksamhetsområden 
behandlas av KSF. Samråd 
ska ske med DOS, utifrån 
den ekonomiska 
planeringen.

KSF ska initiera och leda en översyn 
av kommunens 
verksamhetsområden. VA-
huvudman och tillsynsmyndigheter 
ska aktivt delta och tillhandahålla 
beslutsunderlag.

Konsekvenser av ändring av 
verksamhetsområden, utifrån människors hälsa, 
miljö och ekonomiska aspekter, kan utredas och 
planering för ändring kan påbörjas.

KSF 2030

I samband med framtagning av nya 
detaljplaner ska hänsyn tas till 
klimatförändringar.

Säkerställer människors hälsa och miljö samt 
minskar ekonomiska utgifter vid 
klimatpåverkan.

KSF Vid framtagande av 
nya detaljplaner

9.1.6 Förutsättningar för 
allmän VA-försörjning och 
klimatförändringarnas 
påverkan på dessa ska 
beaktas i all 
verksamhetsutövning.

Vid underhåll och förnyelse i 
befintliga anläggningar ska hänsyn 
tas till påverkan av 
klimatförändringarna.

Säkerställer människors hälsa och miljö samt 
minskar ekonomiska utgifter vid 
klimatpåverkan.

VA-huvudman via 
DOS

Vid beslut om 
tekniska val för 
underhåll och 
investeringar
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9.1.7 Vid planläggning av 
områden som riskerar att 
påverka yt- och 
grundvatten ska ansvarig 
nämnd ta hänsyn till 
gällande 
miljökvalitetsnormer, hela 
avrinningsområdet, 
framtida 
klimatförändringar och risk 
för översvämningar, så att 
långsiktigt god hushållning 
tryggas.

Förvaltning under ansvarig nämnd 
kallar tillsynsmyndighet vid uppstart 
av nya detaljplaner.

Relevanta frågor lyfts tidigt i processen och 
minimerar risken för framtida översvämningar 
och därmed ekonomiska skador samt påverkan 
på människors hälsa och miljö.

KSF via 
Samhällsbyggnad
savdelningen

Vid framtagande av 
ny detaljplan
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9.2 Delplan 2 Dricksvattenförsörjning
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med dricksvattenrelaterade 
värderingar i VA-policyn kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala 
perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som 
arbetas in i det dagliga arbetet beräknas knappt påverka arbetsbelastningen. De 
stora kostnaderna här är projektpengar som uppgår till knappt 113 tkr och som 
främst avser riktade tillsynsprojekt mot vattenskyddsområden och VA-
huvudmannens översyn av behovsrevidering av desamma liksom en översyn av 
kommunens vattendomar. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv 
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser. Om kommunen inte kan leverera 
dricksvatten till boende blir de ekonomiska konsekvenserna oöverskådliga. Med 
dagens arbetssätt avsätts planering och skydd för dricksvattentillgångar i den mån 
tid finns. Med åtgärderna ökar kostnaderna knappt, medan skyddet av 
dricksvattenförsörjningen ökar desto mer.
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Ställningstagande Åtgärd Konsekvens Utförare
Tidpunkt/ 
slutdatum

Kommunen ska delta aktivt i 
kommunöverskridande samarbeten eller 
samarbeten med Länsstyrelsen, som syftar 
till att säkerställa dricksvattenförsörjningen.

Innebär att ett helhetsgrepp tas för 
närområdet och att ekonomiska, sociala 
och miljömässiga intressen skyddas.

VA-huvudman 
via DOS och 
KSF

När 
samarbeten 
initieras

I den mån möjlighet finns ska kommunen 
anta hela eller delar av aktuella 
styrdokument som Länsstyrelsen tar fram.

Innebär att ett helhetsgrepp tas för 
närområdet och att ekonomiska, sociala 
och miljömässiga intressen skyddas.

VA-huvudman 
via DOS och 
KSF

När relevanta 
styrdokument 
tas fram

Kommunen ska prioritera tillsyn inom 
vattenskyddsområden i tillsynsplanen, 
exempelvis via riktat tillsynsprojekt.

Risken för förorening av grundvatten 
minimeras och ekonomiska, sociala och 
miljömässiga intressen säkerställs.

Miljöenheten 
via DOS 

En gång per 
mandatperiod

Kommunen ska, i samband med att bygglov 
ges utanför verksamhetsområde, informera 
om vikten av egen vattenprovtagning.

Innebär att människor får förståelse för 
den egna hälsan och den egna 
vattentäkten.

Bygglovsavdel
ningen och 
Miljöenheten 
via DOS 

Löpande

Översyn av kommunens framtida 
dricksvattentillgång ur ett klimatperspektiv 
(kvantitet och kvalitet) ska göras.

Det finns en tydlig åtgärd för att säkerställa 
att dricksvattenförsörjningen är anpassad 
efter framtida klimat, vilket underlättar 
den ekonomiska planeringen samt värnar 
om människors hälsa.

VA-huvudman 
via DOS 

2025

9.2.1 Kommunen ska aktivt 
verka för att säkerställa 
kommunens 
dricksvattenförsörjning. VA-
kollektivets 
dricksvattenförsörjning ska 
prioriteras över 
säkerställande av andra 
parters 
dricksvattenförsörjning.

En genomgång av kommunens 
vattendomar, för de allmänna 
vattenverken, ska göras och vid behov 
revideras.

Kommunen har kännedom om tillåtna 
uttag och kan, vid behov, arbeta för att 
revidera dessa vilket säkrar människors 
hälsa och miljö.

VA-huvudman 
via DOS 

2026

Page 22 of 102Page 68 of 178



Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

17(34)

9.2.2 Skydd av 
dricksvattentäkter som 
möjliggör att de allmänna VA-
anläggningarna kan tillgodose 
dricksvattenbehovet ska 
säkerställas genom aktuella 
föreskrifter för 
vattenskyddsområden

En översikt över kommunens 
vattenskyddsområden ska göras och en 
bedömning om dessa behöver uppdateras 
eller avslutas ska därefter genomföras. Vid 
behov ska föreskrifterna uppdateras eller 
vattenskyddsområdet avvecklas.

Dricksvattentäkterna skyddas efter 
nulägesbehov och rätt krav ställs på 
berörda aktörer vilket resulterar i att rätt 
mängd resurser avsätts och att människors 
hälsa och miljö skyddas.

VA-huvudman 
via DOS

2030

4.2.3 Vid framtagande av 
översiktsplan och 
detaljplaner på grusåsar ska 
särskilt beaktas 
grundvattnets betydelse

I översiktsplanen och i varje planbeskrivning 
ska påverkan på grundvattnet, om sådan 
bedöms finnas, redovisas.

Innebär att skyddet av grundvatten sätts i 
proportion mot stadens utveckling i övrigt. 
Ekonomiska, sociala och miljömässiga 
intressen skyddas därför. Konsekvenser 
kan hanteras i god tid.

KSF Vid behov 
beroende på 
plan. Alltid vid 
framtagande 
av 
översiktsplan.
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9.3 Delplan 3 Dagvattenhantering
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är 
kopplade med dagvattenhantering, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och 
sociala perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små, med 
projektkostnader på cirka 140 tkr, varav de större utgifterna ligger på framtagning 
av saneringsplaner och en dagvattenpolicy. Detta innebär att planer för 
omhändertagande av dagvatten inom verksamhetsområden, där 
omhändertagande saknas, tas fram och att tydliga förväntningar gällande 
dagvattenhantering kommuniceras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga 
arbetet beräknas knappt uppgå till två timmar. Sett ur ett miljömässigt och socialt 
perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, inte minst för att mark 
aktivt avsätts för dagvattenhantering i detaljplaner och översiktsplan.
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Ställningstagande Åtgärd Konsekvens Utförare
Tidpunkt/ 
Slutdatum

9.3.1 Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen 
ska vara tydlig. Samarbetet mellan 
förvaltningarna ska vara väl utvecklat.

Ekonomiskt ansvar för naturmark och 
vägar inom verksamhetsområde ska 
arbetas in i VA-taxan.

Tydlig ekonomisk planering 
uppnås.

VA-huvudman 
via DOS

2025

9.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas fram i 
samhällsplaneringen med beaktande av 
miljöbelastning och klimatförändringar genom 
att dagvattenfrågan belyses tidigt i 
planprocessen eller utredningsskedet. 
Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats för 
dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig grad 
för att kunna hantera klimatförändringar.

En dagvattenpolicy ska tas fram. Om 
möjligt med Kumla kommun. 
Arbetssättet ska vara 
förvaltningsöverskridande.

Tydliga förväntningar på 
kommunen och andra aktörer 
finns. Säkerställer 
ekonomiska, sociala och 
miljömässiga ramar i bl.a. 
detaljplanehandläggning.

KSF 2023

9.3.3 I detaljplaner ska krav ställas på 
dagvattenhantering som ligger i linje med 
miljökvalitetsnormer och beaktande av 
översvämningsrisker.

Kommunen ska följa Länsstyrelsens 
anvisningar.

Säkerställer att ekonomiska 
intressen tas tillvara, liksom 
sociala och miljömässiga 
intressen och konsekvenser.

KSF Vid framtagning 
av detaljplaner

9.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt, nyttjas som en 
positiv resurs på ett hållbart sätt. Med positiv 
resurs avses att vattnet inte endast 
omhändertas för att minska påverkan på miljö 
och människor utan även ger närboende 
positiva upplevelser.

I översiktsplan och, vid behov, 
detaljplaner ska grönområden och 
gröna stråk för öppen hantering och 
infiltration av dagvatten avsättas i 
tillräcklig grad och prioriteras framför 
underjordisk dagvattenhantering. Risk 
för att grönområden och vattenspeglar 
har negativ inverkan vid höga flöden 
måste beaktas.

I detaljplanen ska dagvatten, 
om möjlighet, lyftas fram som 
en positiv resurs ur främst ett 
socialt perspektiv, utan 
bekostnad på människor och 
miljö. Lummig stad som 
stödjer biologisk mångfald.

KSF Vid 
stadsplanering, 
exempelvis vid 
detaljplaner där 
möjlighet finns.
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I översiktsplan och detaljplaner ska 
strategisk mark reserveras för att 
hantera översvämningar.

Strategisk mark avsätts varför 
optimala marker, ur ett 
ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv, inte 
alltid är tillgängliga. Detta 
minskar påverkan av höga 
vattenflöden på människors 
hälsa. Även ekonomiska 
skador minskas.

KSF Vid framtagning 
av översiktsplan 
och detaljplaner

Bebyggelse ska planeras med hänsyn till 
översvämningsrisk.

Säkerställer att risk för 
översvämning sätts i relation 
till risk för ekonomiska skador, 
människors hälsa och miljö.

KSF Vid framtagning 
av översiktsplan 
och detaljplaner

9.3.5 Vid extrema dagvattenflöden vid 
ytavrinning ska vattnet kunna hanteras på ett 
sätt som minimerar skador.

Saneringsplaner2 ska tas fram för varje 
tätort, inom verksamhetsområde för 
VA.

Kunskap om faktiskt 
saneringsbehov finns och 
tillhörande ekonomisk budget 
kan sättas.  Detta säkerställer 
att ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser 
kan utvärderas i samband med 
att omfattning av sanering 
fastställs.

VA-huvudman 
via DOS

2030

2 Med saneringsplan avses utbyggnation av allmänt VA inom befintliga verksamhetsområden. Här avses främst utbyggnation av dagvattenanläggningar där sådana saknas 
och verksamhetsområde för dagvatten finns.
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9.3.6 Kompensationsåtgärder bör användas vid 
planläggning, om andra verktyg saknas för att 
följa miljökvalitetsnormerna. Med 
kompensationsåtgärder avses att åtgärder kan 
utföras utanför det aktuella området om det 
behövs för att undvika påverkan på 
miljökvalitetsnormerna eller för att förbättra 
dessa.

Kompensationsåtgärder används om 
behov finns.

Innebär att sociala och 
miljömässiga intressen 
skyddas trots att detta inte är 
möjligt inom 
detaljplaneområdet.

KSF Vid framtagning 
av översiktsplan 
och detaljplaner

Page 27 of 102Page 73 of 178



Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

22(34)

9.4 Delplan 4 Den allmänna VA-anläggningen
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är kopplade med den 
allmänna VA-anläggningen, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. De 
ekonomiska konsekvenserna bedöms som medelstora, med projektkostnader på totalt cirka 365 tkr, 
varav de stora kostnaderna ligger på utredningar som kan kopplas till planer för åtgärder för 
underhåll och förnyelse, reservvatten för alla verksamhetsområden i kommunen och långsiktig 
ekonomi samt djupare utredningar av översvämningsområden. Detta innebär att framtida planering 
av VA-taxa mer konsekvent kommer samspela med framtida behov av underhåll och förnyelse, att 
reservvattenplaneringen omfattar kommunens tätorter samt att åtgärder, för att ha ett fungerande 
VA under översvämningar, identifieras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet beräknas 
knappt uppgå till drygt en extra arbetsvecka per år. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv 
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, då åtgärderna syftar till att planera för framtida 
allmänt VA som kan ta höjd för högre krav i samband med klimatförändringar samtidigt som andra 
utmaningar kan fångas upp i ett tidigt skede. Kommunens arbetssätt kommer att effektiviseras då 
samarbetet mellan förvaltningarna ökar och ökad kunskap samt tidig planering bidrar till att 
oförutsedda kostnader kan förebyggas.
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Ställningstagande Åtgärd Konsekvens Utförare
Tidpunkt/ 
Slutdatum

Upprätta ett årshjul som beskriver 
arbetsprocess och tidplan för arbetet 
med revidering av VA-taxa.

En god planering samt en jämn och 
kundvänlig taxeutveckling uppnås.

VA-huvudman via 
DOS

2022

Uppdatera investeringsplanen 
(tidshorisont 5 år) för allmänt VA där 
hänsyn tas till nuvarande och framtida 
behov av förnyelse, underhåll och 
investeringar. Syftet med 
investeringsplanen är att definiera 
avskrivningar och få en tydlig kortsiktig 
ekonomisk bild.

Tydlig och kortsiktig prognos för 
påverkan på VA-taxan. 

VA-huvudman via 
DOS

Årligen

Upprätta en långsiktig plan (tidshorisont 
15 år) för utveckling av VA-taxan där 
hänsyn tas till nuvarande och framtida 
behov av drift, förnyelse, underhåll och 
investeringar. Syftet med den 
ekonomiska planen är att definiera 
ekonomiska utgifter och få en långsiktig 
ekonomisk bild.

Ekonomiskt hållbar drift, underhåll 
och utbyggnation av allmänna VA-
anläggningar. Långsiktig prognos för 
VA-taxan. 

VA-huvudman via 
DOS

Årligen

9.4.1 Vid planering av de befintliga 
anläggningarnas skötsel och 
framtida utbyggnationer ska 
påverkan på VA-taxan tas med i 
tidigt skede.

KSF ska i tidigt detaljplaneskede 
informera VA-huvudman om planerade 
utbyggnationer inom kommunen.

Möjlighet att planera 
investeringsbudget i god tid.

KSF Löpande
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Kommunen ska ta fram nyckeltal som 
används för uppföljning av 
hållbarhetsarbetet.

Kommunens hållbarhetsarbete inom 
VA kan följas upp samt jämföras med 
andra kommuners.

VA-huvudman via 
DOS

2022

Bräddavloppen i kommunen ska 
inventeras. Inventeringen ska klargöra 
bräddpunkternas läge, hur bräddningen 
sker och till vilken recipient. Det ska 
framgå hur registrering av bräddningar 
sker. Rutiner för hur bräddningar mäts 
ska ses över.

Påverkan på recipienter förtydligas 
och kan lättare följas upp.

VA-huvudman via 
DOS

2024

9.4.2 Tekniska lösningar för 
byggnation och drift av vatten- och 
avloppsanläggningar ska vara 
hållbara ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
Storskaliga lösningar ska prioriteras 
om de är bättre än lokala alternativ.

Vid investeringar större än 5 
prisbasbelopp ska en konsekvensanalys, 
med utgångspunkt i 
hållbarhetsperspektiv, göras.

Konsekvenser av tekniska lösningar 
analyseras ur ett 
hållbarhetsperspektiv.

VA-huvudman via 
DOS

Löpande

9.4.3 Kommunen ska verka för 
gemensamma VA-lösningar med 
närkommuner där detta är önskvärt 
och tillse att åtgärder avseende VA-
försörjningen inte påverkar berörda 
grannkommuner på ett otillbörligt 
negativt sätt.

Kommunen ska delta i samarbeta med 
närkommuner där så är rimligt.

Ett övergripande perspektiv kan 
uppnås och konsekvenser av vissa 
handlingar kan uppmärksammas 
tidigt.

VA-huvudman via 
DOS och KSF

Löpande

9.4.4 Den kommunala VA-
anläggningen ska kunna leverera VA-
tjänster även vid extraordinära 
situationer.

Det ska finnas en reservvattenplan för 
hur de allmänna vattentäkterna ska 
kunna ersättas vid längre avbrott eller 
om en täkt långsiktigt slås ut. Att trygga 
reservvattenförsörjning kan komma att 

En reservvattenplan beskriver vilka 
åtgärder kommunen behöver vidta 
för att säkra VA-kollektivets behov 
av dricksvatten genom det egna 
ledningsnätet, utifall den primära 

VA-huvudman via 
DOS

2025
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3 Det är skillnad på nödvatten och reservvatten. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie dricksvattenförsörjning och distribueras via kommunens 
ledningar. Nödvatten distribueras inte via ledningar utan via exempelvis vattenbehållare. Kommunens beredskap för nödvattenförsörjning beskrivs i VA-huvudmannens 
nödvattenplan. 

kräva investeringar i exempelvis 
reservbrunnar eller 
överföringsledningar.3 
Reservvattenplaneringen ska omfatta 
samtliga tätorter i kommunen.

dricksvattenkällan inte kan användas 
under längre tid och distribuering av 
nödvatten således inte kan utföras, 
eller kraftigt försvåras. Avsaknad av 
dricksvatten får stora ekonomiska, 
sociala och miljömässiga 
konsekvenser.

Det ska finnas tydliga avtalsreglerade 
gränser vad gäller ansvar för 
dricksvattenleveranser och 
konsekvenser kopplade till detta, i de 
fall kommunen köper in 
dricksvattenleverenser.

Det finns tydliga förutsättningar som 
kommunen kan planera 
extraordinära situationer efter.

VA-huvudman via 
DOS

2026

Det ska tas fram en uppdaterad 
krisberedskapsplan som tar hänsyn till 
dricksvatten- och spillvattenförsörjning.

Det har planerats för relevanta 
kriser.

KSF Varje 
mandatperi
od

Översvämningsområden har i tidigare 
skeden identifierats. Åtgärder, 
anpassade för det allmänna VA:ts 
behov, ska utredas för samtliga tätorter. 
Tillgängligt material, såsom 
lågpunktskartering ska ligga till underlag 
för åtgärdsförslag.

Kommunen planeras för att 
påverkan på VA-anläggningar 
minimeras.

KSF 2028

En dimensioneringskontroll ska göras i 
dagvattensystemet i de områden där 
mycket nederbördspåverkan finns på 

Klargörande om dagvattensystemet 
är tillräckligt dimensionerat och om 
det klarar ökad belastning.

VA-huvudman via 
DOS

2028
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avloppssystemet och där 
källaröversvämningar orsakats av 
överbelastade dagvattenledningar.

Åtgärdsplan, som baseras på 
kapacitetsutredning och VA-
saneringsplan (2002), för befintligt 
allmänna VA-anläggningar ska tas fram. 
Åtgärdsplanen ska säkerställa 
arbetsmiljö och hållbar drift. 
Åtgärdsplanen ska innehålla insatser för 
att kontinuerligt minska 
energiförbrukningen och innehålla en 
underhålls- och förnyelseplan, för VA-
ledningar och övriga anläggningar, med 
en horisont av minst 10 år.

Det finns en tydlig plan för vad som 
krävs för att upprätthålla funktion 
och driftsäkerhet.

VA-huvudman via 
DOS

20269.4.5 Underhåll och förnyelse av 
befintliga VA-anläggningar och 
tillhörande dricksvattentäkter ska 
utföras i den takt som krävs för att 
klara tillståndsgivna gränsvärden 
samt upprätthålla funktionen och 
driftsäkerheten.

Kommunen ska ta fram nyckeltal som 
används för uppföljning av underhålls- 
och förnyelsearbetet. Förslagsvis genom 
att lägga in statistik i dataverktyget 
VASS, för att kunna göra jämförelser 
med andra kommuner.

Utvecklingen av kommunens 
underhålls- och förnyelsearbete kan 
följas över tid och jämföras med 
andra kommuner.

VA-huvudman via 
DOS

2022

Läcksökning ska genomföras på 
distributionsnätet i minst en tätort varje 
år.

Vetskap om var bräddning sker idag 
finns.

VA-huvudman via 
DOS

Årligen9.4.6 Mängden ovidkommande 
vatten och bräddningar i 
spillvattennätet samt utläckage från 
dricksvattennätet ska minimeras. I investeringsplan ska en post för 

framtida läcksökning finnas.
Kostnaden för ej fakturerat 
dricksvatten minimeras.

VA-huvudman via 
DOS

Årligen
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En genomgång och sammanställning av 
de utredningar och åtgärder som gjorts 
på spillvattensystemen från och med år 
2000 ska göras, med huvudsyfte att 
identifiera åtgärder för att minska 
tillskottsvatten till spillvattensystemen.

Underlag för att ta fram åtgärder för 
att minska mängden ovidkommande 
vatten och på så sätt öka säkerheten 
mot framtida översvämningar finns.

VA-huvudman via 
DOS

2023

Kommunen ska arbeta för att minska 
energiförbrukningen.

Påverkan på miljön och kostnader 
för elförbrukning minskar.

VA-huvudman via 
DOS

Löpande9.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas 
av VA-huvudman för att minimera 
påverkan på miljö och recipienter.

Kommunen ska sträva efter att 
minimera kemikalier i allmänna VA-
anläggningar. Kemikalierna ska vara 
hållbara, om alternativ finns.

9.4.8 Kommunen ska sträva efter att 
näringsämnen från avloppsslam på 
ett säkert sätt återförs till naturens 
kretslopp, utan att skadliga ämnen 
från avloppsvattnet riskerar att 
skada miljöns och människors hälsa.

Kommunen ska ha ett hållbart 
arbetssätt där avloppsslam återförs till 
naturens kretslopp. Detta ska 
utvärderas var fjärde år eller vid behov.

Aktivt arbete med att säkerställa att 
slammet hanteras optimalt.

VA-huvudman via 
DOS

2022
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Riktlinjer för utbyggnation och 
prioritering av VA har tagits fram, 
liksom områden som är aktuella för 
utbyggnation av allmänt VA, se Bilaga 4.

Säkerställa kontinuerlig och 
förutsägbar tillsyn och förbättra den 
ekonomiska planeringen av allmänt 
VA. Insatser för hälsa och miljö görs 
där det är mest prioriterat.

VA-huvudman, 
Bygglovsavdelninge
n samt 
Miljöenheten via 
DOS, samt KSF

20229.4.9 Det ska finnas kriterier för när 
kommunen anser att det behöver 
tillhandahållas vatten- och 
avloppsförsörjning i ett område, i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
Utbyggnationen av allmänna vatten- 
och avloppstjänster i dessa områden 
ska prioriteras med utgångspunkt 
från hur stort behovet av förbättrad 
vatten- och avloppsförsörjning är 
samt utifrån hur enkelt det är att 
tillgodose områdena med vatten- 
och avloppsförsörjning. Behovet ska 
utgå från miljö- och 
hälsoskyddsaspekter och samhällets 
utveckling.

Förslag till prioritering av utbyggnation 
av allmänt VA har tagits fram, se Bilaga 
5. Prioriteringslista för utbyggnation av 
allmänt VA tas som separat beslut av 
Kommunfullmäktige. 

Säkerställande att VA-taxan går dit 
behoven finns, för människor och 
miljöns skull.

VA-huvudman, 
Bygglovsavdelninge
n samt 
Miljöenheten via 
DOS, samt KSF

Varje 
mandatperi
od

9.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt 
eller allmänt, aktualiseras i ett 
område ska KSF bedöma om 
detaljplan behövs, som underlag för 
att bedöma vilka behov som finns 
för en långsiktigt hållbar VA-lösning.

Kommunstyrelsen ska bedöma behov 
och, om så är relevant, agera 
förvaltningsövergripande för att kunna 
göra en helhetsbedömning.

Frågan om allmänt VA ur ett 
miljömässigt och socialt behov 
fångas tidigt upp och eventuell 
utbyggnad av allmänt VA kan 
planeras ekonomiskt.

KSF Löpande

9.4.11 Det ska finnas tydliga riktlinjer 
för när VA-huvudman ska använda 
särtaxa.

Riktlinjer för när särtaxa ska tillämpas 
ska tas fram.

De ekonomiska konsekvenserna av 
utbyggnation av allmänt VA kan 
tidigt förutses av kommun och 
boende.

VA-huvudman via 
DOS

2022
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9.5 Delplan 5 Enskilt VA
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande värderingar kan 
belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna 
bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet beräknas knappt uppgå till cirka 30 
timmar. Omfattningen av projektkostnaderna är ungefär lika stora. Kostnaderna ligger främst i att ta 
fram och tillhandahålla information om kommunens planer på utbyggnation av allmänt VA samt 
framtagande av riktlinjer för när kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att bilda 
gemensamhetsanläggningar för avloppshantering. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv 
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser.
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9.5.1 Övergripande

Ställningstagande Åtgärd Konsekvens Utförare Tidpunkt/Slutdatum

Prioritering av tillsyn arbetas in i 
tillsynsplan. 

Tillsyn och resurser 
(kommunala och 
enskilda) prioriteras där 
störst behov finns 
långsiktig.

Miljöenheten via DOS Årligen9.5.1.1 Vid tillsyn över 
enskilda avlopp prioriteras 
de områden där allmänt VA 
inte kan förväntas inom 10 
år. Detta utesluter inte att 
krav på åtgärder ställs även 
inom de VA-
utbyggnadsområdena som 
fastställs.

En tillsynsplan ska upprättas för 
inventering av avlopp. Planen ska 
innehålla målsättning, investeringstakt 
och prioritering vid inventering av 
dessa.

Avloppens påverkan på 
miljön kan fastställas, 
krav ställas och tillstånd 
ges. En mer hållbar 
avloppslösning kommer 
uppnås.

Miljöenheten via DOS 2023

9.5.1.2 Gemensamma 
lösningar ska beaktas vid 
förhandsbesked/bygglov av 
flera hus samtidigt samt vid 
tillsyn av närbelägna äldre 
avlopp.

Riktlinjer för när 
gemensamhetsanläggningar är att 
föredra ska tas fram. Dessa ska ta 
hänsyn till situationer när nybyggnation 
av helt nya områden sker samt när 
nybyggnation i närheten av befintliga 
bostäder sker och hur nybyggda 
bostäder då kan dra nytta av befintliga 
gemensamma lösningar.  

Enskilda hushåll får ofta 
en bättre ekonomisk 
och i övrigt bättre 
avloppslösning för hälsa 
och miljö om den kan 
anordnas gemensamt 
med andra hushåll.

Miljöenheten via DOS 2022
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9.5.1.3 Om fastighetsägare 
utanför 
verksamhetsområden så 
begär ska dessa ha 
möjlighet att ansluta sig till 
de allmänna VA-tjänsterna i 
de fall kommunen anser 
det rimligt.

Rimlighetsbedömning görs 
förvaltningsöverskridande mellan VA-
huvudman och KSF. 

Fastighetsägare har 
möjlighet att ansluta sig 
till de allmänna VA-
tjänsterna i de fall 
kommunen anser det 
rimligt. Att avstämning 
med kommunstyrelsen 
görs medföljer att 
eventuella intressen för 
nybyggnation som 
påverkar 
kommunutvecklingen 
fångas upp i tidigt 
skede.

VA-huvudman via DOS Vid förfrågningar om 
anslutning till allmänt 
VA.
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Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

32(34)

9.5.2 Områden i väntan på kommunalt VA

Ställningstagande Åtgärd Konsekvens Utförare
Tidpunkt/ 
Slutdatum

9.5.2.1 Kommunen ska, vid tillsyns- 
och bygglovsärenden, 
tillhandahålla klar, tydlig och 
lättillgänglig information om 
kommunens planer på omvandling 
av de kommunala 
verksamhetsområdena, om 
nybyggnation planeras i ett sådant 
område.

VA-huvudman ska utforma och 
tillhandahålla information till miljö- och 
bygglovshandläggare, som i sin tur 
distribuerar informationen. VA-huvudman 
och KSF tar gemensamt fram 
informationen. 

Information om planering för allmänt 
VA tillhandahålls enskilda, vilka kan 
planera för sitt boende ekonomiskt, 
men även ur andra 
hållbarhetsaspekter.

Bygglovsavdel
ningen och 
Miljöenheten 
via DOS och 
KSF

Löpande

9.5.2.2 områden där allmänt VA 
planeras inom en 10-årsperiod ska 
kraven, vid tillsyn- och 
bygglovsärenden, på enskilda 
anläggningar vara rimliga i relation 
till omfattningen av problemet och 
tiden tills att allmänna vatten- och 
avloppsvattentjänster blir 
tillgängliga. Vad som anses rimligt 
bedöms av tillsynsmyndighet i det 
enskilda fallet.

Tillsynsmyndighet planerar tillsyn för att 
möta rimlighetsmålet och miljöbalken. 

Tillsyn planeras efter miljöbalken och 
prioriteringslista (framtagen efter 
aktuella riktlinjer) om områden 
aktuella för allmänt VA. 
Resurshanteringen, både enskildas 
och kommunens, blir därmed mest 
effektiv.

Miljöenheten 
via DOS

Årligen
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Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

33(34)

9.5.3 Områden med enskild VA-försörjning

Ställningstagande Åtgärd Konsekvens Utförare
Tidpunkt/ 
Slutdatum

9.5.3.1 Kommunen ska, i 
tillsyns- och bygglovsprocesser, 
genom uppmuntran till enskilda 
fastighetsägare främja bildandet 
av gemensamhetsanläggningar 
för VA i områden med bristfällig 
VA-försörjning.

Miljöenheten ska, i samband med 
tillsynsärenden och nybyggnation, informera 
fastighetsägare om möjlighet att bilda 
gemensamhetsanläggningar för VA.

Fastighetsägare uppmuntras att skapa 
gemensamma lösningar. Enskilda 
hushåll får ofta en bättre ekonomisk 
och i övrigt mer hållbar avloppslösning 
om den kan anordnas gemensamt med 
andra hushåll.

Miljöenheten 
via DOS

Vid ärenden 
gällande tillsyn 
av små avlopp 
och 
nybyggnation 
utanför 
verksamhetso
mråde för 
allmänt VA.
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Datum

2021-xx-xx
Ärendenummer

19/KS/130
Sida

34(34)

Bilagor

Bilaga 1 Kostnadsbedömning Åtgärder

Bilaga 2 VA-policy med VA-översikt

Bilaga 3 Konsekvensanalys

Bilaga 4 Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av VA

Bilaga 5 Områden för utbyggnation av allmänt VA
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Bilaga 1 – Kostnadsbedömning Åtgärder

Kostnader VA-huvudman KSF DOS (Bygglov) DOS (Miljöenheten) Totalt

Utökade kostnader per år 88 000,00 kr          8 437,50 kr       3 250,00 kr                        8 500,00 kr                        108 187,50 kr      

Projektkostnader 7 881 810,00 kr     174 750,00 kr   34 375,00 kr                      104 125,00 kr                    8 195 060,00 kr   

Totalt 7 969 810,00 kr     183 187,50 kr  37 625,00 kr                      112 625,00 kr                    8 303 247,50 kr  

Kostnader 1 Övergripande 2 Dricksvatten 3 Dagvatten 4 Allmänt VA 5 Enskilt VA Totalt

Utökade kostnader per år 29 437,50 kr          15 750,00 kr     1 500,00 kr                        37 500,00 kr                      24 000,00 kr        108 187,50 kr      

Projektkostnader 120 060,00 kr        75 000,00 kr     7 553 750,00 kr                 423 750,00 kr                    22 500,00 kr        8 195 060,00 kr   

Totalt 149 497,50 kr        90 750,00 kr     7 555 250,00 kr                461 250,00 kr                    46 500,00 kr        8 303 247,50 kr  
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Ställningstagande Åtgärd Ansvarig Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med idagTimpris Övriga årliga kostnader jmf med iodagSumma År Tidsåtgång (projekt) Projektkostnad (engångs)Summa Projekt Kommentar

4.1.1 Kommunens övergripande 

VA-planering och tillhörande 

myndighetsutövning ska ske ur 

ett hållbart perspektiv där 

hänsyn tas till ekonomiska, 

sociala och miljömässiga 

aspekter

Vid beslut om tekniska lösningar 

i VA-investeringsprojekt ska 

hänsyn tas till hur projekten 

påverkar samhället socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt

VA-huvudman 8                               750,00 kr                                         -   kr                             6 000,00 kr 0,00                            -   kr                                          -   kr 

Vid arbete med VA-frågor i 

översiktsplanen ska hänsyn tas 

till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter

KSF 1,25                               750,00 kr                                         -   kr                                937,50 kr 0,00                            -   kr                                          -   kr En gång per 

mandatperiod. Tiden 

slagits ut på fyra år

Utreda om nödvändiga 

servitutsavtal eller ledningsrätt 

för hela ledningsnätet finns. Om 

delar av ledningsnätet saknar 

juridiskt skydd av ska dessa delar 

säkras med servitutsavtal eller 

ledningsrätt

VA-huvudman                               750,00 kr                                         -   kr                                         -   kr 60,00              45 000,00 kr                            45 060,00 kr 

I behovsutredning klargöra 

behov och konsekvenser av 

bristande resurser, gällande 

tillsyn av enskilt VA

DOS (Miljöenheten) 2                               750,00 kr                                         -   kr                             1 500,00 kr                            -   kr                                          -   kr  En gång per 

mandatperiod. Tiden har 

slagits ut på fyra år. 

Kommunen ska ta fram en 

dagvattenpolicy där det framgår 

hur dagvatten bäst hanteras för 

att optimera omhändertagandet 

med hänsyn till ekonomiska, 

sociala och miljömässiga 

resurser. 

VA-huvudman, KSF, DOS 

(Miljöenheten), DOS (Bygglov)

0                               750,00 kr                                         -   kr                                         -   kr                                         40,00 kr                             30 000,00 kr 

Summa VA-huvudman                             6 000,00 kr                            -   kr                             52 560,00 kr 

Summa KSF                                937,50 kr                            -   kr                               7 500,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               7 500,00 kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                             1 500,00 kr                            -   kr                               7 500,00 kr 

Summa Totalt                             8 437,50 kr                            -   kr                             75 060,00 kr 

4.1.2 Kommunen ska bidra till 

förståelse och medvetenhet för 

vatten- och avloppsfrågor hos 

kommuninvånare och 

verksamhetsutövare.

Kommunen ska minst vartannat 

år anordna kampanjer, 

exempelvis via Svenskt vatten, 

för att nå ut till invånare och 

näringsliv. 

VA-huvudman 4                               750,00 kr                               750,00 kr                            3 750,00 kr 0,00                           -   kr                                          -   kr En gång vartannat år. 

Tiden och övriga årliga 

kostnader för ett 

genomförande har slagits 

ut på två år.Övriga 

kostnader avser annons 

på sociala medier i ca två 

veckor.

Kommunen ska, i samband med 

omvandling av 

verksamhetsområden för VA, 

informera berörda intressenter 

om syftet med omvandlingen så 

att informationen bidrar till 

förståelse och medvetenhet hos 

dessa.

VA-huvudman 10                               750,00 kr                                        -   kr                            7 500,00 kr 0,00                           -   kr                                          -   kr Detta görs redan idag men 

antar att 

utbyggnadstakten 

kommer att öka.

Kommunen ska tillhandahålla 

lättillgänglig information 

gällande enskilt VA, exempelvis 

genom kommunens hemsida. 

DOS (Miljöenheten) 3                               750,00 kr                                        -   kr                            2 250,00 kr 0,00                           -   kr                                          -   kr 

Summa VA-huvudman                           11 250,00 kr                                           -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                           -   kr 
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SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                             2 250,00 kr                                           -   kr 

Summa Totalt                           13 500,00 kr                                           -   kr 

4.1.3 Ansvar och roller för 

vatten- och avloppsförsörjning i 

kommunen ska vara tydlig och 

samverkansprocessen inom 

kommunen ska vara väl 

utvecklad.

Ansvars- och rollfördelning ska 

utgå från principerna i VA-

planen och arbetssättet ska 

aktivt förfinas. 

DOS (Miljöenheten och 

Bygglovsenheten), KSF och VA-

huvudman

0                                750,00 kr                                         -   kr                                        -   kr 0,00                            -   kr                                          -   kr Ingen förändring mot idag

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                           -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                           -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                           -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                           -   kr 

4.1.4 Kommunen ska ha en 

långsiktig ekonomisk planering 

gällande vatten- och 

avloppssituationen. Denna 

omfattar tillsynsutövning, 

underhåll och drift av befintliga 

allmänna anläggningar samt 

framtida förändringar i 

verksamhetsområdena och 

konsekvenserna av detta

Långsiktig ekonomisk planering 

gällande tillsyn för vatten och 

avlopp ska tas med i 

tillsynsmyndighetens tillsyns- 

och behovsutredning

DOS (Miljöenheten) 0                               750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                           -   kr                                          -   kr Ingen förändring mot idag

Det ska finnas investeringsplan 

och underhållsplaner för allmänt 

VA där hänsyn tas till framtida 

förändringar av 

verksamhetsområden för VA och 

konsekvenserna av detta

VA-huvudman 10                               750,00 kr                                        -   kr                            7 500,00 kr 0,00                           -   kr                                          -   kr 

Summa VA-huvudman                             7 500,00 kr                                           -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                           -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa Totalt                             7 500,00 kr                                           -   kr 

4.1.5 Planering för ändring av 

verksamhetsområden 

behandlas av 

Kommunstyrelseförvaltningen. 

Samråd ska ske med Drift- och 

serviceförvaltningen, utifrån 

den ekonomiska planeringen

Kommunstyrelseförvaltningen 

ska initiera och leda en översyn 

av kommunens 

verksamhetsområden. VA-

huvudman och 

tillsynsmyndigheter ska aktivt 

delta och tillhandahålla 

beslutsunderlag

KSF 0                               750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 60,00                           -   kr                            45 000,00 kr Kostnaden fördelas jämnt 

över deltagande.

Summa VA-huvudman                                         -   kr                             11 250,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr                             11 250,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                             11 250,00 kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                             11 250,00 kr 

Summa Totalt                                         -   kr                             45 000,00 kr 
4.1.6 Förutsättningar för allmän 

VA-försörjning och 

klimatförändringarnas påverkan 

på dessa ska beaktas i all 

verksamhetsutövning

I samband med framtagning av 

nya detaljplaner ska hänsyn tas 

till klimatförändringar

KSF 0                               750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                          -   kr Ingen förändring mot idag

Vid underhåll och förnyelse i 

befintliga anläggningar samt 

nybyggnation ska hänsyn tas till 

påverkan av 

klimatförändringarna

VA-huvudman 0                               750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                           -   kr                                          -   kr Ingen förändring mot idag

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                           -   kr 
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Summa KSF                                         -   kr                                           -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                           -   kr 
4.1.7 Vid planläggning av 

områden som riskerar att 

påverka yt- och grundvatten ska 

ansvarig nämnd ta hänsyn till 

gällande miljökvalitetsnormer, 

hela avrinningsområdet, 

framtida klimatförändringar och 

risk för översvämningar, så att 

långsiktigt god hushållning 

tryggas

Ansvarig nämnd kallar 

tillsynsmyndighet vid uppstart av 

nya detaljplaner

KSF 0                               750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                           -   kr                                          -   kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                           -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                           -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                           -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                           -   kr 
Summa VA-huvudman                           24 750,00 kr                             63 810,00 kr 

Summa KSF                                937,50 kr                             18 750,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                             18 750,00 kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                             3 750,00 kr                             18 750,00 kr 

Totalsumma 29 437,50 kr              -  kr                120 060,00 kr             
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Ställningstagande Åtgärd Ansvarig Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med idagTimpris Övriga årliga kostnader jmf med iodagSumma År Tidsåtgång (projekt) Projektkostnad (engångs) Summa Projekt Kommentar

4.2.1 Kommunen ska aktivt 

verka för att säkerställa 

kommunens 

dricksvattenförsörjning. VA-

kollektivets 

dricksvattenförsörjning ska 

prioriteras över säkerställande 

av andra parters 

dricksvattenförsörjning

Kommunen ska ha en 

reservvattenplan

VA-huvudman 20     750,00 kr                                         -   kr                           15 000,00 kr 0,00                                                -   kr                           -   kr  En gång per mandatperiod. 

Tiden har slagits ut på fyra 

år. 

Kommunen ska delta aktivt i 

kommunöverskridande 

samarbeten eller samarbeten 

med Länsstyrelsen, som syftar till 

att säkerställa 

dricksvattenförsörjningen

VA-huvudman och 

KSF

0     750,00 kr                                         -   kr                                         -   kr 0,00                                                -   kr                           -   kr Oförändrat mot idag

I den mån möjlighet finns ska 

kommunen anta hela eller delar 

av aktuella styrdokument som 

Länsstyrelsen tar fram

VA-huvudman och 

KSF

0     750,00 kr                                         -   kr                                         -   kr 0,00                                                -   kr                           -   kr Oförändrat mot idag

Prioritera tillsyn inom 

vattenskyddsområden i 

tillsynsplanen, exempelvis via 

riktat tillsynsprojekt

DOS (Miljöenheten)

0

    750,00 kr                                         -   kr                                         -   kr 60,00                                                -   kr             45 000,00 kr 

I samband med att bygglov ges 

utanför verksamhetsområde 

informera om vikten av egen 

vattenprovtagning

DOS (Miljöenheten 

och Bygglov)

1     750,00 kr                                         -   kr                                750,00 kr 0,00                                                -   kr                           -   kr  Bygglov: Oförändrat mot 

idag 

Översyn av kommunens framtida 

dricksvattentillgång ur ett 

klimatperspektiv (kvantitet och 

kvalitet) ska göras, med 

utgångspunkt i att större delen 

av kommunen får dricksvatten 

från Vätternvatten.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                         -   kr 50,00              37 500,00 kr 

En genomgång av kommunens 

vattendomar, för de allmänna 

vattenverken, ska göras och vid 

behov revideras.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                         -   kr 40,00             30 000,00 kr 

Summa VA-huvudman                           15 000,00 kr              30 000,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                375,00 kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                375,00 kr              45 000,00 kr 

Summa Totalt                           15 750,00 kr              75 000,00 kr 

4.2.2 Skydd av 

dricksvattentäkter som 

möjliggör att de allmänna VA-

anläggningarna kan tillgodose 

dricksvattenbehovet ska 

säkerställas genom aktuella 

föreskrifter för 

vattenskyddsområden

En översikt över kommunens 

vattenskyddsområden ska göras 

och en bedömning om dessa 

behöver uppdateras eller 

avslutas ska därefter 

genomföras. Vid behov ska 

föreskrifterna uppdateras eller 

vattenskyddsområdet avvecklas. 

Denna översikt och bedömning 

ska göras varje mandatperiod

VA-huvudman     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 20                                               -   kr             15 000,00 kr  En gång per mandatperiod. 

Tiden har slagits ut på fyra 

år. 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                            -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                            -   kr 
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Summa Totalt                                         -   kr                            -   kr 

4.2.3 Vid framtagande av 

översiktsplan och detaljplaner 

på grusåsar ska särskilt beaktas 

grundvattnets betydelse

I översiktsplanen och i varje 

planbeskrivning ska påverkan på 

grundvattnet, om sådan bedöms 

finnas, redovisas

KSF 0      750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                                -   kr                           -   kr Oförändrat mot idag

Summa VA-huvudman                                         -   kr                            -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                            -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                            -   kr 
Summa VA-huvudman                           15 000,00 kr              30 000,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                375,00 kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                375,00 kr              45 000,00 kr 

Totalsumma 15 750,00 kr              -  kr                               75 000,00 kr    
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Ställningstagande Åtgärd Ansvarig Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med idagTimpris Övriga årliga kostnader jmf med iodagSumma År Tidsåtgång (projekt) Projektkostnad (engångs) Summa Projekt Kommentar

4.3.1 Ansvarsfrågan för 

dagvattenhanteringen ska vara 

tydlig. Samarbetet mellan 

förvaltningarna ska vara väl 

utvecklat.

Riktlinjer för hur ekonomiskt 

ansvar för naturmark inom 

verksamhetsområde ska fördelas 

mellan VA-kollektivet och 

skattekollektivet ska tas fram. 

Riktlinjerna ska tas fram 

förvaltningsöverskridande.

KSF 0                                          750,00 kr               -   kr                                         -   kr 15,00                                         -   kr                                 11 250,00 kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                         -   kr                                                -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                         -   kr                                  11 250,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                         -   kr                                                -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                         -   kr                                  11 250,00 kr 

4.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas 

fram i samhällsplaneringen med 

beaktande av miljöbelastning 

och klimatförändringar genom 

att dagvattenfrågan belyses 

tidigt i planprocessen eller 

utredningsskedet. Detaljplaner 

ska höjdsättas vid behov. Plats 

för dagvattenhantering ska 

avsättas i tillräcklig grad för att 

kunna hantera 

klimatförändringar.

En dagvattenpolicy ska tas fram. 

Om möjligt med Kumla kommun. 

Arbetssättet ska vara 

förvaltningsöverskridande.

KSF 0                                          750,00 kr              -   kr                                        -   kr 100,00                                        -   kr                                 75 000,00 kr Kostnaden fördelas över 

deltagande.

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                  13 750,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr                                  33 750,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                  13 750,00 kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                  13 750,00 kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                  75 000,00 kr 

4.3.3 I detaljplaner ska krav 

ställas på dagvattenhantering 

som ligger i linje med 

miljökvalitetsnormer och 

beaktande av 

översvämningsrisker.

Kommunen ska följa 

Länsstyrelsens anvisningar.

KSF 0                                           750,00 kr               -   kr                                        -   kr 0,00                                         -   kr                                               -   kr Oförändrat mot idag

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                                -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                                -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                                -   kr 

4.3.4 Dagvattnet ska, om 

möjligt, nyttjas som en positiv 

resurs på ett hållbart sätt. Med 

positiv resurs avses att vattnet 

inte endast omhändertas för att 

minska påverkan på miljö och 

människor utan även ger 

närboende positiva upplevelser.

I översiktsplan och, vid behov, 

detaljplaner ska grönområden 

och gröna stråk för 

öppenhantering och infiltration 

av dagvatten avsättas i tillräcklig 

grad och prioriteras framför 

underjordisk dagvattenhantering.

KSF 0                                          750,00 kr              -   kr                                        -   kr 0,00                                        -   kr                                               -   kr Svårt att uppskatta. 

Platsberoende.

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                                -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                                -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                                -   kr 
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4.3.5 Vid extrema 

dagvattenflöden vid ytavrinning 

ska vattnet kunna hanteras på 

ett sätt som minimerar skador.

I översiktsplan och detaljplaner 

ska strategisk mark reserveras för 

att hantera översvämningar. 

KSF 2                                          750,00 kr              -   kr                            1 500,00 kr 0,00                                        -   kr                                               -   kr Svårt att uppskatta. 

Ingen kostnad för att 

reservera mark, däremot 

att köpa in. 

Bebyggelse ska planeras med 

hänsyn till översvämningsrisk.

KSF 0                                          750,00 kr              -   kr                                        -   kr                                         -   kr                                         -   kr                                               -   kr Oförändrat mot idag

Saneringsplaner  ska tas fram för 

varje tätort, inom 

verksamhetsområde för VA.

VA-huvudman 0                                          750,00 kr              -   kr                                         -   kr                                  70,00 kr                         350 000,00 kr                               402 500,00 kr 

Separation av spillvatten- och 

dagvattenledningar ska utföras 

till  minst 30 % av behovet.

VA-huvudman 0                                          750,00 kr              -   kr                                        -   kr                     7 065 000,00 kr                            7 065 000,00 kr Antagande att 

separering görs i 

samband med förnyelse 

samt att 

dagvattenledningar 

behövs på sträckor där 

det endast finns 

spillvattenledningar. 

Innebär behov av cirka 

3800 m i Vretstorp, ca 

1500 m i Östansjö, ca 

500 m i Hallsberg, ca 

2600 m i Pålsboida, ca 
Summa VA-huvudman                                         -   kr                            7 467 500,00 kr 

Summa KSF                             1 500,00 kr                                                -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa Totalt                             1 500,00 kr                            7 467 500,00 kr 
4.3.6 Kompensationsåtgärder 

bör användas vid planläggning, 

om andra verktyg saknas för att 

följa miljökvalitetsnormerna. 

Med kompensationsåtgärder 

avses att åtgärder kan utföras 

utanför det aktuella området 

om det behövs för att undvika 

påverkan på 

miljökvalitetsnormerna eller för 

att förbättra dessa.

Kompensationsåtgärder används 

om behov finns. 

KSF 0                                          750,00 kr              -   kr                                        -   kr 0,00                                        -   kr                                               -   kr Oförändrat mot idag

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                                -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                                                -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                                -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                                                -   kr 
Summa VA-huvudman                                         -   kr                            7 481 250,00 kr 

Summa KSF                             1 500,00 kr                                  45 000,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                  13 750,00 kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                  13 750,00 kr 

Totalsumma 1 500,00 kr                 -  kr                          7 553 750,00 kr               
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Ställningstagande Åtgärd Ansvarig Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med idagTimpris Övriga årliga kostnader jmf med iodagSumma År Tidsåtgång (projekt) Projektkostnad (engångs) Summa Projekt Kommentar

4.4.1 Vid planering av de 

befintliga anläggningarnas 

skötsel och framtida 

utbyggnationer ska påverkan på 

VA-taxan tas med i tidigt skede.

Upprätta ett årshjul som 

beskriver arbetsprocess och 

tidplan för arbetet med 

revidering av VA-taxa.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                         -   kr                                         -   kr 8,00                                                -   kr                   6 000,00 kr 

Uppdatera investeringsplanen 

(tidshorisont 5 år) för allmänt VA 

där hänsyn tas till nuvarande 

och framtida behov av förnyelse, 

underhåll och investeringar. 

Syftet med investeringsplanen är 

att definiera avskrivningar och få 

en tydlig kortsiktig ekonomisk 

bild.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                         -   kr                                         -   kr 0,00                                                -   kr                               -   kr Oförändrat mot idag

Upprätta en långsiktig 

ekonomisk plan (tidshorisont 15 

år) för utveckling av VA-taxan 

där hänsyn tas till nuvarande 

och framtida behov av förnyelse, 

underhåll och investeringar. 

Fokus ska ligga på att inte skjuta 

upp kostnader på framtiden 

utan planera för dem i förväg. 

Syftet med den ekonomiska 

planen är att definiera 

ekonomiska utgifter och få en 

långsiktig ekonomisk bild.

VA-huvudman 20     750,00 kr                                         -   kr                           15 000,00 kr 70,00                                                -   kr                 52 500,00 kr 

Kommunstyrelseförvaltningen 

ska i tidigt detaljplaneskede 

informera VA-huvudman om 

planerade utbyggnationer inom 

kommunen.

KSF 1     750,00 kr                                         -   kr                                750,00 kr 0,00                                                -   kr                               -   kr  Kostnaden fördelas på 

medverkande 

Summa VA-huvudman                           15 000,00 kr                 58 500,00 kr 

Summa KSF                                750,00 kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                           15 750,00 kr                 58 500,00 kr 

4.4.2 Tekniska lösningar för 

byggnation och drift av vatten- 

och avloppsanläggningar ska 

vara hållbara ur ett socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv. Storskaliga lösningar 

ska prioriteras om de är bättre 

än lokala alternativ.

Löpande omvärldsbevakning av 

framtida kravställning på 

avloppsslam.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                               -   kr                               -   kr Oförändrat mot idag

Kommunen ska ta fram nyckeltal 

som används för uppföljning av 

hållbarhetsarbetet.

VA-huvudman 6     750,00 kr                                        -   kr                            4 500,00 kr 5,00                                               -   kr                   3 750,00 kr 
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Bräddavloppen i kommunen ska 

inventeras. Inventeringen ska 

klargöra bräddpunkternas läge, 

hur bräddningen sker och till 

vilken recipient. Det ska framgå 

hur registrering av bräddningar 

sker. Rutiner för hur bräddningar 

mäts ska ses över.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                         -   kr                                  30,00 kr                                                -   kr                 22 500,00 kr 

Vid investeringar större än 5 

prisbasbelopp ska en 

konsekvensanalys, med 

utgångspunkt i 

hållbarhetsperspektiv, göras.

VA-huvudman 5     750,00 kr                                        -   kr                            3 750,00 kr 0,00                                               -   kr                               -   kr 

Summa VA-huvudman                             8 250,00 kr                 26 250,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                             8 250,00 kr                 26 250,00 kr 

4.4.3 Kommunen ska verka för 

gemensamma VA-lösningar med 

närkommuner där detta är 

önskvärt och tillse att åtgärder 

avseende VA-försörjningen inte 

påverkar berörda 

grannkommuner på ett 

otillbörligt negativt sätt.

Kommunen ska aktivt ha dialog 

med grannkommuner gällande 

VA-försörjning, bland annat i 

planering av översiktsplan och 

reservvatten. 

VA-huvudman och 

KSF

0      750,00 kr                                         -   kr                                        -   kr 0,00                                                -   kr                               -   kr Oförändrat mot idag

Summa VA-huvudman                                         -   kr                               -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                               -   kr 

4.4.4 Den kommunala VA-

anläggningen ska kunna 

leverera VA-tjänster även vid 

extraordinära situationer.

Det ska finnas en planering för 

hur de allmänna vattentäkterna 

ska kunna ersättas vid längre 

avbrott eller om en täkt 

långsiktigt slås ut. Att trygga 

reservvattenförsörjning kan 

komma att kräva investeringar i 

exempelvis reservbrunnar eller 

överföringsledningar.  

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 20,00                                               -   kr                 15 000,00 kr 

Det ska finnas tydliga 

avtalsreglerade gränser vad 

gäller ansvar för 

dricksvattenleveranser och 

konsekvenser kopplade till detta, 

i de fall kommunen köper in 

dricksvattenleverenser. 

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                         -   kr                                  10,00 kr                                    7 500,00 kr                 15 000,00 kr 

Det finns en uppdaterad 

krisberedskapsplan som tar 

hänsyn till dricksvatten- och 

spillvattenförsörjning. 

KSF 0     750,00 kr                                        -   kr                                         -   kr                                         -   kr                                                -   kr                               -   kr Oförändrat mot idag

Översvämningsområden 

identifieras och åtgärder, 

anpassade för det allmänna 

VA:ts behov, utreds för samtliga 

områden. 

KSF 0     750,00 kr                                        -   kr                                         -   kr                                100,00 kr                                                -   kr                 75 000,00 kr 
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Reservvattenplaneringen ska 

omfatta samtliga tätorter i 

kommunen. 

VA-huvudman och 

KSF

0     750,00 kr                                        -   kr                                         -   kr                                  40,00 kr                                  30 000,00 kr                 60 000,00 kr 

En dimensioneringskontroll ska 

göras i dagvattensystemet i de 

områden där mycket 

nederbördspåverkan finns på 

avloppssystemet och där 

källaröversvämningar orsakats 

av överbelastade 

dagvattenledningar. 

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 80,00                                               -   kr                 60 000,00 kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr               120 000,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr               105 000,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr               225 000,00 kr 

4.4.5 Underhåll och förnyelse av 

befintliga VA-anläggningar och 

tillhörande dricksvattentäkter 

ska utföras i den takt som krävs 

för att klara tillståndsgivna 

gränsvärden samt upprätthålla 

funktionen och driftsäkerheten.

Åtgärdsplan, som baseras på 

kapacitetsutredning och VA-

saneringsplan (2002), för 

befintligt allmänna VA-

anläggningar ska tas fram. 

Åtgärdsplanen ska säkerställa 

arbetsmiljö och hållbar drift. 

Åtgärdsplanen ska innehålla 

insatser för att kontinuerligt 

minska energiförbrukningen och 

innehålla en underhålls- och 

förnyelseplan, för VA-ledningar 

och övriga anläggningar, med en 

horisont av minst 10 år.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 100,00                                               -   kr                 75 000,00 kr 

Kommunen ska ta fram nyckeltal 

som används för uppföljning av 

underhålls- och förnyelsearbetet. 

Förslagsvis genom att lägga in 

statistik i dataverktyget VASS, 

för att kunna göra jämförelser 

med andra kommuner.

VA-huvudman 10     750,00 kr                                        -   kr                             7 500,00 kr                                    8,00 kr                                                -   kr                   6 000,00 kr 

Summa VA-huvudman                             7 500,00 kr                 81 000,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                             7 500,00 kr                 81 000,00 kr 
4.4.6 Mängden ovidkommande 

vatten och bräddningar i 

spillvattennätet samt utläckage 

från dricksvattennätet ska 

minimeras.

Läcksökning ska genomföras på 

distributionsnätet i minst en 

tätort varje år.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                               -   kr                               -   kr 

I investeringsplan ska en post för 

framtida läcksökning finnas.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                               -   kr                               -   kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                               -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                               -   kr 
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4.4.7 Ett aktivt arbete ska 

bedrivas av VA-huvudman för 

att minimera påverkan på miljö 

och recipienter.

Kommunen ska minimera 

bräddningar på ledningsnätet 

och avloppsreningsverk. 

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                               -   kr                               -   kr 

Kommunen ska arbeta för att 

minska energiförbrukningen.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr                                         -   kr                                               -   kr                               -   kr Svårt att uppskatta. 

Lösningsspecifik

Summa VA-huvudman                                         -   kr                               -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                               -   kr 
4.4.8 Kommunen ska sträva 

efter att näringsämnen från 

avloppsslam på ett säkert sätt 

återförs till naturens kretslopp, 

utan att skadliga ämnen från 

avloppsvattnet riskerar att 

skada miljöns och människors 

hälsa.

Kommunen ska ha ett hållbart 

arbetssätt där avloppsslam 

återförs till naturens kretslopp. 

Detta ska utvärderas var fjärde 

år eller vid behov. 

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                               -   kr                               -   kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                               -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                               -   kr 
4.4.9 Det ska finnas kriterier för 

när kommunen anser att det 

behöver tillhandahållas vatten- 

och avloppsförsörjning i ett 

område, i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

Utbyggnationen av allmänna 

vatten- och avloppstjänster i 

dessa områden ska prioriteras 

med utgångspunkt från hur 

stort behovet av förbättrad 

vatten- och avloppsförsörjning 

är samt utifrån hur enkelt det är 

att tillgodose områdena med 

vatten- och avloppsförsörjning. 

Behovet ska utgå från miljö- och 

hälsoskyddsaspekter och 

samhällets utveckling.

Riktlinjer för utbyggnation och 

prioritering av VA har tagits 

fram, liksom områden som är 

aktuella för utbyggnation av 

allmänt VA, se Bilaga X och Y . 

En arbetsgrupp ska bildas för att 

prioritera områden som är 

aktuella för allmänt VA, i 

enlighet med framtagna 

riktlinjer. Prioriteringen ska vara 

tidssatt. Samma arbetsgrupp ska 

se över kommunens behov av att 

inskränka VA-

verksamhetsområden där det 

inte anses behövas enligt 

gällande lagstiftning. 

VA-huvudman, DOS 

(Miljöenheten) och 

KSF

3     750,00 kr                                        -   kr                            2 250,00 kr 24,00                                               -   kr                 18 000,00 kr  Kostnaden fördelas på 

medverkande 

Riktlinjer för utbyggnation och 

prioritering av VA har tagits 

fram, liksom områden som är 

aktuella för utbyggnation av 

allmänt VA, se Bilaga X och Y. 

En arbetsgrupp ska bildas för att 

prioritera områden som är 

aktuella för allmänt VA, i 

enlighet med framtagna 

riktlinjer. Samma arbetsgrupp 

ska se över kommunens behov 

av att inskränka VA-

verksamhetsområden där det 

inte anses behövas enligt 

gällande lagstiftning. 

VA-huvudman, DOS 

(Miljöenheten) och 

KSF

    750,00 kr                                         -   kr                                  40,00 kr                                  30 000,00 kr                               -   kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                750,00 kr                                  10 000,00 kr                    6 000,00 kr                            18 000,00 kr 
Summa KSF                                         -   kr                                750,00 kr                                  10 000,00 kr                    6 000,00 kr                              2 250,00 kr 
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SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                                750,00 kr                                  10 000,00 kr                    6 000,00 kr                            20 250,00 kr 

Summa Totalt                             2 250,00 kr                 18 000,00 kr                            20 250,00 kr 

4.4.10 När VA-utbyggnad, 

enskilt eller allmänt, 

aktualiseras i ett område ska 

Kommunstyrelseförvaltningen 

bedöma om detaljplan behövs, 

som underlag för att bedöma 

vilka behov som finns för en 

långsiktigt hållbar VA-lösning.

Kommunstyrelsen ska bedöma 

behov och, om så är relevant, 

agera förvaltningsövergripande 

för att kunna göra en 

helhetsbedömning. 

KSF 5     750,00 kr                                        -   kr                            3 750,00 kr 0,00                                               -   kr                               -   kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                               -   kr 

Summa KSF                             3 750,00 kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                             3 750,00 kr                               -   kr 
4.4.11 Det ska finnas tydliga 

riktlinjer för när VA-huvudman 

ska använda särtaxa.

Riktlinjer för när särtaxa ska 

tillämpas ska tas fram.

VA-huvudman 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 20,00                                               -   kr                 15 000,00 kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                 15 000,00 kr 

Summa KSF                                         -   kr                               -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                               -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                 15 000,00 kr 
Summa VA-huvudman                           31 500,00 kr               306 750,00 kr 

Summa KSF                             5 250,00 kr               111 000,00 kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                               -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                750,00 kr                    6 000,00 kr 

Totalsumma 37 500,00 kr              -  kr                               423 750,00 kr    
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Ställningstagande Åtgärd Ansvarig Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med idagTimpris Övriga årliga kostnader jmf med iodagSumma År Tidsåtgång (projekt) Projektkostnad (engångs) Summa Projekt Kommentar

4.5.1 Vid tillsyn över enskilda 

avlopp prioriteras de områden 

där allmänt VA inte kan 

förväntas inom 10 år. Detta 

utesluter inte att krav på 

åtgärder ställs även inom de VA-

utbyggnadsområdena som 

fastställs.

Prioritering av tillsyn arbetas in i 

tillsynsplan. 

DOS (Miljöenheten) 1     750,00 kr                                         -   kr                                750,00 kr 0,00                                                -   kr                           -   kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                                                -   kr                            -   kr 

Summa KSF                                                -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                750,00 kr                                                -   kr                            -   kr 

Summa Totalt                                750,00 kr                                                -   kr                            -   kr 

4.5.2 Gemensamma lösningar 

ska beaktas vid 

förhandsbesked/bygglov av 

flera hus samtidigt samt vid 

tillsyn av närbelägna äldre 

avlopp.

Riktlinjer för när 

gemensamhetsanläggningar är 

att föredra ska tas fram. 

DOS (Miljöenheten) 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 25,00                                               -   kr             18 750,00 kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                            -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr              18 750,00 kr 

Summa Totalt                                         -   kr              18 750,00 kr 

4.5.3 Om fastighetsägare 

utanför verksamhetsområden 

så begär ska dessa ha möjlighet 

att ansluta sig till de allmänna 

VA-tjänsterna i de fall 

kommunen anser det rimligt.

Rimlighetsbedömning görs 

förvaltningsöverskridande 

mellan VA-huvudman och 

kommunstyrelseförvaltningen. 

VA-huvudman 8      750,00 kr                                         -   kr                            6 000,00 kr 0,00                                                -   kr                           -   kr Kostnaden fördelas över 

deltagande.

Summa VA-huvudman                             5 250,00 kr                            -   kr 

Summa KSF                                750,00 kr  = 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                            -   kr 

Summa Totalt                             6 000,00 kr                            -   kr 

4.5.4 Kommunen ska, vid tillsyns- 

och bygglovsärenden, 

tillhandahålla klar, tydlig och 

lättillgänglig information om 

kommunens planer på 

omvandling av de kommunala 

verksamhetsområdena, om 

nybyggnation planeras i ett 

sådant område.

VA-huvudman ska utforma och 

tillhandahålla information till 

miljö- och bygglovshandläggare, 

som i sin tur distribuerar 

informationen. VA-huvudman 

och 

Kommunstyrelseförvaltningen 

tar gemensamt fram 

informationen. 

VA-huvudman och 

DOS (Miljöenheten 

och Bygglov)

20     750,00 kr                             1 500,00 kr                           16 500,00 kr 0,00                                                -   kr                           -   kr Övriga kostnader 

uppskattas vara exempelvis 

tryckt material. Kostnaden 

fördelas över deltagare. 

Summa VA-huvudman                           11 500,00 kr                            -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                             2 500,00 kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                             2 500,00 kr                            -   kr 

Summa Totalt                           16 500,00 kr                            -   kr 
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4.5.5 I områden där allmänt VA 

planeras inom en 10-årsperiod 

ska kraven, vid tillsyn- och 

bygglovsärenden, på enskilda 

anläggningar vara rimliga i 

relation till omfattningen av 

problemet och tiden tills att 

allmänna vatten- och 

avloppsvattentjänster blir 

tillgängliga. Vad som anses 

rimligt bedöms av 

tillsynsmyndighet i det enskilda 

fallet.

Tillsynsmyndighet planerar 

tillsyn för att möta 

rimlighetsmålet och miljöbalken. 

DOS (Miljöenheten) 0     750,00 kr                                        -   kr                                        -   kr 0,00                                               -   kr                           -   kr Ingen extra tid bedöms 

behövas.

Summa VA-huvudman                                         -   kr                            -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                         -   kr                            -   kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                         -   kr                            -   kr 

Summa Totalt                                         -   kr                            -   kr 

4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- 

och bygglovsprocesser, genom 

uppmuntran till enskilda 

fastighetsägare främja 

bildandet av 

gemensamhetsanläggningar för 

VA i områden med bristfällig VA-

försörjning.

Miljöenheten ska, i samband 

med tillsynsärenden och 

nybyggnation, informera 

fastighetsägare om möjlighet att 

bilda 

gemensamhetsanläggningar för 

VA.

DOS (Miljöenheten) 1     750,00 kr                                        -   kr                               750,00 kr 5,00                                               -   kr               3 750,00 kr 

Summa VA-huvudman                                         -   kr                            -   kr 

Summa KSF                                         -   kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                                375,00 kr                1 875,00 kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                                375,00 kr                1 875,00 kr 

Summa Totalt                                750,00 kr                3 750,00 kr 

Summa VA-huvudman                           16 750,00 kr                            -   kr 

Summa KSF                                750,00 kr                            -   kr 

SUMMA DOS (Bygglov)                             2 875,00 kr                1 875,00 kr 

Summa DOS (Miljöenheten)                             3 625,00 kr              20 625,00 kr 

Totalsumma 24 000,00 kr              -  kr                               22 500,00 kr    
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Kontakt 
E-post: kommun@hallsberg.se 
Telefon: 0582-68 50 00 

 
 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2020-11-23 
Ärendenummer: 19/KS/130 

 

VA-POLICY 
Strategi för Hallsberg kommuns VA-försörjning 
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1 Inledning 
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar 

och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick 

för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att 

möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en 

VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska 

utvecklas.  

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 

samhälle. VA-planen är en del av detta mål, då den säkerställer samhällets tillgång 

till dricksvatten och avloppsvattenhantering. VA-planen består av en översikt över 

nuläget gällande kommunens vatten- och avloppshantering (Bilaga 2), av 

kommunens policy gällande dessa frågor samt olika delplaner med tidsatta 

åtgärder och prioriteringar för den framtida VA-försörjningen i Hallsbergs 

kommun. Delplanerna utgår från VA-översikten och VA-policyn. Delplanerna utgår 

från en kartläggning av nuläget i kommunen (VA-översikten) och en VA-policy som 

visar vilka värderingar som delplanerna, för framtida åtgärder och prioriteringar, 

ska utgå ifrån. Framtagandet av VA-planen baseras på Havs- och 

vattenmyndighetens rapport Vägledning för kommunal VA-planering.  

1.1 Bakgrund 
Kommunen har tagit fram en samlad bedömning över nuläget för hanteringen av 

dricksvatten- och avloppsvattensituationen (VA-Översikt, Bilaga 2). I dagsläget 

finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten i kommunen. 

Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten, 

spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen 

avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till 

verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i 

verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där verksamheter 

kan behöva bildas och dessutom områden inom verksamhetsområdena som kan 

vara aktuella att utesluta från kommunens vatten- och avloppsverksamhet. 

Översiktligt är de flesta reningsverk och dricksvattenverk i gott skick även om vissa 

problem finns. Större åtgärder behövs i Hallsbergs reningsverk och Vretstorps 

vattenverk har en del problem gällande bland annat höga radonvärden. 

Reningsverken är något överdimensionerade för dagens behov. Ledningsnätet 

förnyas i den takt som bedöms behövas och som ekonomiska och övriga resurser 

medger. Kommunen har en investeringsplan för sina anläggningar men den 

omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna finansieras med VA-taxan. I 

jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så har Hallsbergs kommun lägre 

anslutningsavgift men i övrigt ligger brukningsavgiften på ungefär samma nivå.  

De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med 

dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som 

kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även 

                                                           
1 Se Bilaga 1 Ordförklaringar 
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dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras 

större delen av vattenförsörjningen att ske med vatten från Vättern. Det är dock 

inte tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid 

utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag 

är Hjortkvarn och Björnhammaren, där dricksvattnet är begränsande.  

Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Det finns orter som tidigare 

utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som intressanta för 

utbyggnation av kommunalt VA. Det kan därför finnas ett behov av att fastställa 

när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga lösningar.  

Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt, 

belägen i centralorten. Hur olika samhällsintressen ska vägas mot varandra skulle 

kunna underlätta en planering av staden. När kommunen växer aktualiseras även 

frågan kring hantering av dagvatten inom VA-verksamhetsområden.  

När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i 

godkänt skick. Det finns en del orter som tidigare har föreslagits intressanta för 

utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är bland annat Sannahedsvägen (nordöst 

om Hallsberg), Kävestakorset (söder om Sköllersta) och Sågarbacken (söder om 

Hallsberg). Det finns även områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön. 

För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av samhällsutvecklingen som möjligt 

kan det finnas ett behov av att kommunen anger vilka förutsättningar som ska 

ligga till grund för när ett verksamhetsområde ska fastställas eller utvidgas samt 

när ett område ska prioriteras. Då vissa områden kan vara svåråtkomliga kan 

frågan om särtaxa för dessa områden behöva aktualiseras i framtiden. 

1.2 Mål och syfte 
Utifrån nuläget har kommunen identifierat vissa behov. Åtgärder för att hantera 

dessa behov presenteras i de delplaner som utgör de sista delarna av en VA-plan. 

VA-policyn ger vägledning för vilka principer som styr de olika delplanerna. VA-

policyn hanterar olika delområden: 

- Vattenförsörjning 

- Dagvattenhantering 

- Den befintliga allmänna VA-anläggningen 

- Hur områden som ska få allmänt VA ska identifieras 

- Hur områden som ska tillgodoses med allmänt VA ska hanteras i väntan 

på allmänt VA 

- Enskild VA-försörjning 
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2 Målbild 
Det är viktigt att kommunen arbetar mot en målbild som förenar invånarna och 

som utgör grunden till hur VA-policyn ska tolkas.  

 

3 Strategiska vägval 
Hallsbergs kommun är vidsträckt med ett flertal orter som försörjs med vatten- 

och avloppstjänster i allmän regi. Det finns därför många anläggningar som ska 

fungera tillfredställande. Strategiska vägval behöver tas för att kommunens VA-

försörjning ska kunna skötas på bästa sätt. Identifierade frågeställningar är: 

- Hur VA-taxan ska hanteras i förhållande till de åtgärder som de allmänna 

VA-anläggningarna och utbyggnationen av dessa fordrar 

- I vilken mån leveransen av de allmänna VA-tjänsterna ska säkerställas 

- Hur kommunen ser på ansvaret för dagvatten 

- Hur de allmänna ledningsnäten, verken och övrig infrastruktur ska 

hanteras i förhållande till drifts- och hållbarhetsaspekter 

- I vilken typ av bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse 

kommunen anser att allmänt vatten och avlopp ska finnas och om 

storskaliga eller lokala lösningar är att föredra, utifrån de befintliga 

lagkraven 

- Hur bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse, där allmänt 

VA ska byggas ut, ska prioriteras och hanteras vid tillsyns- och 

bygglovsärenden i väntan på allmänt VA 

- Hur områden, där enskilt VA anses fördelaktigt, ska prioriteras och 

hanteras vid tillsyns- och bygglovsärenden 

- Hur områden, där kriterier för behov av allmänt VA börjar uppfyllas i takt 

med utbyggnation, ska hanteras vid bygglovsärenden 
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4 Värderingar 

4.1 Övergripande 
4.1.1 Kommunens övergripande VA-planering och tillhörande myndighetsutövning 

ska ske ur ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. 

4.1.2 Kommunen ska bidra till förståelse och medvetenhet för vatten- och 

avloppsfrågor hos kommuninvånare och verksamhetsutövare.  

4.1.3 Ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen ska vara 

tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara väl utvecklad. 

4.1.4 Kommunen ska ha en långsiktig ekonomisk planering gällande vatten- och 

avloppssituationen. Denna omfattar tillsynsutövning, underhåll och drift av 

befintliga allmänna anläggningar samt framtida förändringar i 

verksamhetsområdena och konsekvenserna av detta. 

4.1.5 Planering för ändring av verksamhetsområden behandlas av 

Kommunstyrelseförvaltningen. Samråd ska ske med Drift- och 

serviceförvaltningen, utifrån den ekonomiska planeringen.  

4.1.6 Förutsättningar för allmän VA-försörjning och klimatförändringarnas 

påverkan på dessa ska beaktas i all verksamhetsutövning.  

4.1.7 Vid planläggning av områden som riskerar att påverka yt- och grundvatten 

ska ansvarig nämnd ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer, hela 

avrinningsområdet, framtida klimatförändringar och risk för översvämningar, så 

att långsiktigt god hushållning tryggas. 

4.2 Dricksvattenförsörjning 
4.2.1 Kommunen ska aktivt verka för att säkerställa kommunens 

dricksvattenförsörjning. VA-kollektivets dricksvattenförsörjning ska prioriteras 

över säkerställande av andra parters dricksvattenförsörjning. 

4.2.2 Skydd av dricksvattentäkter som möjliggör att de allmänna VA-

anläggningarna kan tillgodose dricksvattenbehovet ska säkerställas genom 

aktuella föreskrifter för vattenskyddsområden.  

4.2.3 Vid framtagande av översiktsplan och detaljplaner på grusåsar ska särskilt 

beaktas grundvattnets betydelse. 

4.3 Dagvattenhantering 
4.3.1 Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen ska vara tydlig. Samarbetet mellan 

förvaltningarna ska vara väl utvecklat.  

4.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av 

miljöbelastning och klimatförändringar genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i 

planprocessen eller utredningsskedet. Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats 
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för dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig grad för att kunna hantera 

klimatförändringar.  

4.3.3 I detaljplaner ska krav ställas på dagvattenhantering som ligger i linje med 

miljökvalitetsnormer och beaktande av översvämningsrisker.  

4.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt, nyttjas som en positiv resurs på ett hållbart sätt. 

Med positiv resurs avses att vattnet inte endast omhändertas för att minska 

påverkan på miljö och människor utan även ger närboende positiva upplevelser.  

4.3.5 Vid extrema dagvattenflöden vid ytavrinning ska vattnet kunna hanteras på 

ett sätt som minimerar skador.  

4.3.6 Kompensationsåtgärder bör användas vid planläggning, om andra verktyg 

saknas för att följa miljökvalitetsnormerna. Med kompensationsåtgärder avses att 

åtgärder kan utföras utanför det aktuella området om det behövs för att undvika 

påverkan på miljökvalitetsnormerna eller för att förbättra dessa.  

4.4 Den allmänna VA-anläggningen 

Allmänt 

4.4.1 Vid planering av de befintliga anläggningarnas skötsel och framtida 

utbyggnationer ska påverkan på VA-taxan tas med i tidigt skede.  

4.4.2 Tekniska lösningar för byggnation och drift av vatten- och 

avloppsanläggningar ska vara hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv. Storskaliga lösningar ska prioriteras om de är bättre än lokala 

alternativ.  

4.4.3 Kommunen ska verka för gemensamma VA-lösningar med närkommuner där 

detta är önskvärt och tillse att åtgärder avseende VA-försörjningen inte påverkar 

berörda grannkommuner på ett otillbörligt negativt sätt. 

4.4.4 Den kommunala VA-anläggningen ska kunna leverera VA-tjänster även vid 

extraordinära situationer.  

Underhåll och förnyelse 

4.4.5 Underhåll och förnyelse av befintliga VA-anläggningar och tillhörande 

dricksvattentäkter ska utföras i den takt som krävs för att klara tillståndsgivna 

gränsvärden samt upprätthålla funktionen och driftsäkerheten.  

4.4.6 Mängden ovidkommande vatten och bräddningar i spillvattennätet samt 

utläckage från dricksvattennätet ska minimeras. 

Hållbarhet och kretslopp 

4.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas av VA-huvudman för att minimera påverkan på 

miljö och recipienter.  

4.4.8 Kommunen ska sträva efter att näringsämnen från avloppsslam på ett säkert 

sätt återförs till naturens kretslopp, utan att skadliga ämnen från avloppsvattnet 

riskerar att skada miljöns och människors hälsa.  
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Omvandling av de kommunala verksamhetsområdena 

4.4.9 Det ska finnas kriterier för när kommunen anser att det behöver 

tillhandahållas vatten- och avloppsförsörjning i ett område, i enlighet med 

gällande lagstiftning. Utbyggnationen av allmänna vatten- och avloppstjänster i 

dessa områden ska prioriteras med utgångspunkt från hur stort behovet av 

förbättrad vatten- och avloppsförsörjning är samt utifrån hur enkelt det är att 

tillgodose områdena med vatten- och avloppsförsörjning. Behovet ska utgå från 

miljö- och hälsoskyddsaspekter och samhällets utveckling. 

4.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt eller allmänt, aktualiseras i ett område ska 

Kommunstyrelseförvaltningen bedöma om detaljplan behövs, som underlag för att 

bedöma vilka behov som finns för en långsiktigt hållbar VA-lösning.  

4.4.11 Det ska finnas tydliga riktlinjer för när VA-huvudman ska använda särtaxa.  

4.5 Enskilt VA 

Övergripande 

4.5.1 Vid tillsyn över enskilda avlopp prioriteras de områden där allmänt VA inte 

kan förväntas inom 10 år. Detta utesluter inte att krav på åtgärder ställs även 

inom de VA-utbyggnadsområdena som fastställs.   

4.5.2 Gemensamma lösningar ska beaktas vid förhandsbesked/bygglov av flera 

hus samtidigt samt vid tillsyn av närbelägna äldre avlopp. 

4.5.3 Om fastighetsägare utanför verksamhetsområden så begär ska dessa ha 

möjlighet att ansluta sig till de allmänna VA-tjänsterna i de fall kommunen anser 

det rimligt.  

Områden i väntan på kommunalt VA 

4.5.4 Kommunen ska, vid tillsyns- och bygglovsärenden, tillhandahålla klar, tydlig 

och lättillgänglig information om kommunens planer på omvandling av de 

kommunala verksamhetsområdena, om nybyggnation planeras i ett sådant 

område.  

4.5.5 I områden där allmänt VA planeras inom en 10-årsperiod ska kraven, vid 

tillsyn- och bygglovsärenden, på enskilda anläggningar vara rimliga i relation till 

omfattningen av problemet och tiden tills att allmänna vatten- och 

avloppsvattentjänster blir tillgängliga. Vad som anses rimligt bedöms av 

tillsynsmyndighet i det enskilda fallet.  

Områden med enskild VA-försörjning 

4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- och bygglovsprocesser, genom uppmuntran till 

enskilda fastighetsägare främja bildandet av gemensamhetsanläggningar för VA i 

områden med bristfällig VA-försörjning.
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Bilaga 1: Ordförklaringar 
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 

mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark.  

Allmän VA-anläggning: En anläggning för produktion och distribution av 

dricksvatten och spillvatten över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande 

inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 

skyldigheter enligt denna lag.  

Anslutningsavgift: Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 

allmän VA-anläggning. Kallas också anläggningsavgift.  

Avloppsvatten: Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av 

spill-, dag- och dräneringsvatten. 

BDT: Bad-, dusch-, tvättvatten  

Brukningsavgift: Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, 

kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-

anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.   

Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Dricksvatten: Vatten med livsmedelskvalitet. 

Enskild VA-anläggning: En VA-anläggning eller annan anordning för 

vattenförsörjning eller avlopp som inte ingår i en allmän va-anläggning.  

Enskilt avlopp: Anläggning för rening av avloppsvatten som inte ingår i en allmän 

VA-anläggning.  

Fastighetsägare: Den som äger en fastighet inom en allmän va- anläggnings 

verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig 

besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.  

Förbindelsepunkt: Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-

installation.  

Gemensamhetsanläggning: Flera fastighetsägare kan tillsammans bilda en 

samfällighet och dela enskild avloppsanläggning. Denna kallas ofta för 

gemensamhetsanläggning. Ägandet och driften ligger på samfälligheten.   

Huvudman: Den som äger en allmän va-anläggning.  

Kommunal VA-anläggning: En VA-anläggning som kommunen har rättsligt 

bestämmande över och som har ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter 

enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

LIS-område: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN): Ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 

Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 
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Pe: Personekvivalent. Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i 

avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.   

Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och 

dylikt.  

VA-anläggning: En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 

vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.  

VA-huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning 

VA-installation: Ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en 

allmän VA-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters 

vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en 

allmän va-anläggning.  

Vattendistrikt: Ett land- och havsområde som utgörs av ett eller flera angränsande 

avrinningsområden tillsammans med deras förbundna grund- och kustvatten. 

Vattenförekomst: En vattenförekomst är enligt vattendirektivet, den minsta 

storheten för beskrivning och bedömning av vatten. Grundvattenförekomst är en 

avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer. Grundvattenförekomst kan 

också definieras som grundvatten i ett grundvattenmagasin. Ytvattenförekomst är 

en avgränsad och betydande vattenförekomst som till exempel en sjö, ett 

magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en 

kustvattensträcka. Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde kan bestå av 

flera ytvattenförekomster. 

Vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 

hushållsanvändning.  

Vattentjänster: Vattenförsörjning och avloppshantering (VA)  

Verksamhetsområde: Det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning  

WC: Vattenklosett 

Åtgärdsprogram: Åtgärdsprogrammet fastställs av de regionala 

vattenmyndigheterna och redovisar de åtgärder som behöver vidtas för att 

miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Krav på att utarbeta åtgärdsprogram för att 

nå de uppsatta målen finns i vattendirektivet och miljöbalken. 

Åtgärdsområde: Ett område där åtgärder behöver genomföras för att följa 

miljökvalitetsnormerna. 
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Bilaga 2: VA-Översikt 
Hallsbergs kommun utvecklas och för att möta upp försörjningsbehovet av 

dricksvatten och avloppshantering behövs en VA-plan för hur VA-försörjningen 

ska utvecklas. En VA-översikt lägger grunden till VA-planen. VA-översikten visar på 

vad vi vet om nuläget. På denna översikt baseras en VA-policy som pekar ut vilka 

faktorer som ska tas hänsyn till när VA-infrastrukturens framtid planeras. På dessa 

båda dokument vilar i sin tur VA-planen, där det finns tydliga förslag på åtgärder 

och aktiviteter för att hantera framtidens vatten och avlopp inom kommunen. 

I dagsläget finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten. 

Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten, 

spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen 

avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till 

verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i 

verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där 

verksamhetsområden kan behöva bildas och dessutom områden inom 

verksamhetsområdena som kan vara aktuella att utesluta från kommunens 

vatten- och avloppsverksamhet. En översyn av kommunens VA-

verksamhetsområden behöver därför göras. Hur dagvattenhanteringen ska ske 

inom kommunen behöver konkretiseras. Översiktligt är de flesta reningsverk och 

dricksvattenverk i gott skick även om vissa problem finns. Större åtgärder behövs i 

Hallsbergs reningsverk och Vretstorps vattenverk har en del problem gällande 

bland annat höga radonvärden. Reningsverken är något överdimensionerade för 

dagens behov Ledningsnätet förnyas i den takt som bedöms behövas och som de 

ekonomiska förutsättningarna medger. Kommunen har en investeringsplan för 

sina anläggningar men den omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna 

finansieras med VA-taxan. I jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så 

har Hallsbergs kommun lägre anslutningsavgift men i övrigt ligger 

brukningsavgiften på ungefär samma nivå.  

De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med 

dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som 

kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även 

dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras 

större delen av vattenförsörjningen ske med vatten från Vättern. Det är dock inte 

tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid 

utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag 

är Hjortkvarn och Björnhammar, där dricksvattnet är begränsande.  

När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i 

godkänt skick. Tillsynsmyndigheten arbetar idag främst med uppföljning av 

tidigare inventeringar för att höja skicken på avloppen. Det finns en del orter som 

tidigare har föreslagits intressanta för utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är 

bland annat Sannahedsvägen, Kävestakorset och Sågarbacken. Det finns även 

områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön. Med anledning av att 

dagens lagstiftning inte tar hänsyn till hur resurseffektivt det är att bygga ut 
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kommunalt vatten och avlopp till tätbebyggda bostadsområden beställde 

regeringen utredningen ”Förslag till hållbara vattentjänster”. I den föreslås bland 

annat att kommunen ska ha ett större ansvar för att utreda om det finns en 

möjlighet att uppnå likvärdigt skydd för människors hälsa och miljö som genom 

allmän VA-anläggning. Skulle detta förslag bli en lagstiftning kan kommunens 

ansvar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp minska.  

Sammanfattning av nuläget i kommunens orter 

Hallsberg 

Hallsberg är centralorten i kommunen med ett eget reningsverk som renar 

spillvatten från vissa närliggande orter. Orten bedöms växa under de kommande 

åren. Det finns ett antal outnyttjade detaljplaner och några är även under 

framtagning. I direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns 

bostäder. Kommunalt vatten och avlopp är inte utbyggt i hela 

verksamhetsområdet, endast spillvatten finns längs med vägen från Östra 

Storgatan ut mot Hallsbergs kyrka. Verksamhetsområdet finns delvis över 

vattenskyddsområdet, vars grundvattentäkt inte nyttjas idag. Täkten är dock 

utpekad som nödvattentäkt. Dricksvatten köps in från Kumla kommun. Främst 

öster om Hallsberg finns även bebyggelse som tidigare föreslagits som prioriterat 

område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- och 

myndighetsnämnden. Strax öster om Hallsberg planeras även Vätternvattens 

vattenverk att anläggas. 

Vretstorp 

Vretstorps är en ort som har ett eget dricksvattenverk och eget reningsverk. Orten 

bedöms ha en lägre tillväxt under de kommande åren. I direkt närhet till 

verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Verksamhetsområdet 

finns delvis över vattenskyddsområdet och riskerna för påverkan av detta ligger 

främst i olyckor på väg 517 samt i hanteringen av oljecisterner. Dricksvattenverket 

har problem med för höga radonvärden och brunnarna kan behöva förnyas vilket 

kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Reningsverket är i gott skick. Det 

finns ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i närheten av 

befintligt verksamhetsområde för VA, vid Vibysjön. Främst öster om Vretstorp 

finns även kluster av bostadsbebyggelse. 

Östansjö 

Östansjö är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla 

kommun och ortens spillvatten renas i Hallsberg. Det finns planer på att flytta 

överföringsledningen med hänsyn till ombyggnation av järnvägen. I direkt närhet 

till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Det finns ett LIS-

område i närheten av befintligt verksamhetsområde för VA, vid Bäcksjön. Främst 

öster om Östansjö finns även viss bebyggelse, som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. 
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Sköllersta 

Sköllersta är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla 

kommun och ortens spillvatten renas i det egna avloppsreningsverket. 

Reningsverket bedöms vara i gott skick. Orten förväntas ha en måttlig tillväxt. I 

direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Främst 

sydväst om Sköllersta finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. I Sköllersta finns företaget Atria som har en egen 

dricksvattentäkt och därmed har ansvaret för vattenskyddsområdet. 

Föreskrifterna är idag under revision.  

Pålsboda och Svennevad med närområde 

Pålsboda är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla 

kommun och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I närliggande 

Svennevad hanteras dricks- och spillvattentjänster med samma verk. 

Reningsverket bedöms vara i gott skick. I Pålsboda pågår arbeten med nya 

detaljplaner. Det finns även en del outnyttjade tomter. I direkt närhet till 

verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Söder om Pålsboda 

samt i Svennevad finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. I Svennevad finns även utpekade LIS-områden.  

Öster om Pålsboda finns bostadsbebyggelse vid Hällebosjön, som är utpekade 

som LIS-områden i översiktsplanen.  

Hjortkvarn och Björnhammaren 

Hjortkvarn är en ort i södra Hallsberg som får dricksvatten via ett lokalt 

dricksvattenverk och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I 

närliggande Björnhammaren hanteras dricks- och spillvattentjänster via samma 

verk. Spillvattenverket bedöms vara i bra skick men ingående vatten har höga 

halter zink. Dricksvattenverkets processer bedöms vara sårbara och det kräver 

mycket underhåll. Vattnet från vattentäkten innehåller höga halter av järn och 

mangan vilket orsakar problem i reningsprocessen. Brunnarna bedöms behöva 

förnyas vilket kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Det finns ingen 

kapacitet för utökning av verksamhetsområdet. I direkt närhet till 

verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Väster om Hjortkvarn 

(Gryts bruk) samt i Björnhammaren finns utpekade LIS-områden. Nära 

Björnhammaren finns också ett vattenskyddsområde som kommunen har ansvar 

för men vars dricksvattentäkt idag inte används. 

Tisaren och Hultsjön 

I södra delen av Hallsberg finns områden med blandat permanentboende och 

sommarstugor. Tre av dessa ligger vid sjön Tisaren och ska få utbyggt kommunalt 

vatten och avlopp mellan åren 2020-2023. Tisaren är en dricksvattentäkt för 

Kumla kommun, varifrån större delen av Hallsbergs befolkning får sitt 

dricksvatten. Dricksvattentjänsten och spillvattentjänsten för områdena vid 

Tisaren kommer dock att köpas in från Askersunds kommun. Det finns LIS-

områden inom verksamhetsområdena vid Tisaren. Strax norr om Tisaren finns 
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även ett sommarstugeområde, vid Hultsjön, som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. 

Framtida behov 

Den kommunala VA-anläggningen 

Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Med hänsyn till de orter som 

tidigare utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som 

intressanta för utbyggnation av kommunalt VA kan det finnas ett behov av att 

fastställa när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga 

lösningar.  

VA-taxan påverkas även av vilket behov som finns av underhåll i de befintliga 

anläggningarna samt i vilken takt som utbyggnationen av de kommunala VA-

anläggningarna sker. Det finns idag inga identifierade bebyggelser där kommunen 

uppfattat att sådana sammanhang kan uppstå om exempelvis fler bygglov i 

området beviljas. Bygglovsenheten har dock möjlighet att avslå 

bygglovsansökningar om kommunen vill förhindra att sådana områden uppstår 

men då behövs riktlinjer för när detta ska ske. Gällande VA-taxa kan det även vara 

av intresse att fastställa riktlinjer för när särtaxa ska tas ut när nya områden 

ansluts till det kommunala VA-nätet. 

Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt, 

belägen i centralorten. Hur olika intressen ska vägas mot varandra skulle dock 

underlätta en planering av staden. Förutom översiktsplanen sätts även ramarna 

för bebyggelse vid ett vattenskyddsområde av skyddsföreskrifterna. Behov av 

uppdatering av vissa av skyddsföreskrifterna kan behövas, både för att säkra 

dricksvattenförsörjningen men även för att möjliggöra exploatering där skydden 

idag inte är relevanta.  

När kommunen växer aktualiseras även frågan kring hantering av dagvatten inom 

VA-verksamhetsområden. Sådana frågor kan lösas med hjälp av en dagvattenplan 

eller en policy. En växande stad ger även upphov till större mängder slam från 

reningsverken vilket bland annat innebär större mängder näringsämnen som ska 

hanteras vilket lyfter frågor om återföring av näringsämnen och hur detta bör ske.  

Ett område där exploatering inte förväntas är ut mot Hallsbergs kyrka, från Östra 

Storgatan. Området är inom kommunens verksamhetsområde men endast 

dricksvattentjänsten är utbyggd längsmed sträckan. Beslut om huruvida fortsatt 

utbyggnad mot kyrkan bör ses över, alternativt kan kommunen se över 

möjligheten att avveckla denna del av verksamhetsområdet.  

Enskilda VA-anläggningar i väntan på kommunalt VA 

I översiktsplanen framgår att kommunen ska sträva efter att minska antalet 

enskilda avlopp genom att utöka de kommunala VA-tjänsterna. Tidigare miljö- 

bygg- och myndighetsnämnden har också beslutat att föreslå vilka områden som 

ska prioriteras. För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av 

samhällsutvecklingen som möjligt kan det finnas ett behov av att kommunen 

anger vilka förutsättningar som ska ligga till grund för när ett verksamhetsområde 
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ska fastställas eller utvidgas samt när ett område ska prioriteras. Då vissa 

områden kan vara svåråtkomliga kan frågan om särtaxa för dessa områden 

behöva aktualiseras i framtiden. 

För de områden som har eget dricksvatten och enskilda avloppslösningar, och där 

kommunala VA-tjänster förväntas byggas ut, saknas rutiner för vilka lösningar som 

är acceptabla samt vilka funktionskrav som ska gälla. 
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Bilaga 3 Konsekvensanalys

Övergripande

Ställningstagande Åtgärd Dagens arbetssätt Med VA-plan

4.1.1 Kommunens övergripande 

VA-planering och tillhörande 

myndighetsutövning ska ske ur 

ett hållbart perspektiv där 

hänsyn tas till ekonomiska, 

sociala och miljömässiga 

aspekter

Vid arbete med VA-frågor i 

översiktsplanen ska hänsyn tas 

till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter

En djuplodande helhetssyn av VA 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

görs inte alltid.

VA-frågor, och därmed 

människors hälsa och miljö, 

lyfts i större utsträckning.

Kommunen ska utreda om 

nödvändiga servitutsavtal eller 

ledningsrätt för hela 

ledningsnätet finns. Om delar av 

ledningsnätet saknar juridiskt 

skydd av ska dessa delar säkras 

med servitutsavtal eller 

ledningsrätt

Delar av ledningsnätet saknar 

juridiskt skydd. I vilken 

omfattning är oklart.

Åtkomst till underhåll av VA-

anläggningar utreds innan 

akuta åtgärder behöver 

genomföras vilket 

minimerar olägenheter 

(ekonomiska och sociala) för 

markägare och kommunen.

Kommunen ska i 

behovsutredning klargöra behov 

och konsekvenser av bristande 

resurser, gällande tillsyn av 

enskilt VA.

Görs i dagsläget. Innebär kontroll 

över tillgängliga resurser och 

behov att utöva tillsyn.

Innebär kontroll över 

tillgängliga resurser och 

behov att utöva tillsyn.

Riktlinjer för när bygglov av nya 

bostäder ska avslås ska tas fram, 

för att undvika att skapa nya 

verksamhetsområden för allmänt 

VA.

Bostadsgrupper förtätas inte så 

att risk för människors hälsa och 

miljö uppstår, utan att en plan 

finns. VA-taxan används 

ekonomiskt försvarbart.

Bostadsgrupper förtätas 

inte så att risk för 

människors hälsa och miljö 

uppstår.

4.1.2 Kommunen ska bidra till 

förståelse och medvetenhet för 

vatten- och avloppsfrågor hos 

kommuninvånare och 

verksamhetsutövare.

Kommunen ska minst vartannat 

år anordna kampanjer, 

exempelvis via Svenskt vatten, för 

att nå ut till invånare och 

näringsliv. 

Berörda parter får förståelse och 

ökad medvetenhet för aktuella 

VA-ämnen och därmed kring 

frågor som rör människors hälsa 

och miljö.

Ingen förändring gentemot 

dagsläget.

Kommunen ska, i samband med 

omvandling av 

verksamhetsområden för VA, 

informera berörda intressenter 

om syftet med omvandlingen så 

att informationen bidrar till 

förståelse och medvetenhet hos 

dessa.

Görs i dagsläget. Innebär att 

berörda får förståelse för hur VA 

påverkar människors hälsa och 

miljö. 

Innebär att berörda får 

förståelse för hur VA 

påverkar människors hälsa 

och miljö. 

Kommunen ska tillhandahålla 

lättillgänglig information 

gällande enskilt VA, exempelvis 

genom kommunens hemsida. 

Görs i dagsläget. Innebär att 

berörda får förståelse för hur VA 

påverkar människors hälsa och 

miljö samt varför, och vilka, krav 

ställs på utformningen.

Innebär att berörda får 

förståelse för hur VA 

påverkar människors hälsa 

och miljö samt varför, och 

vilka, krav ställs på 

utformningen.

4.1.3 Ansvar och roller för 

vatten- och avloppsförsörjning i 

kommunen ska vara tydlig och 

samverkansprocessen inom 

kommunen ska vara väl 

utvecklad.

Ansvars- och rollfördelning ska 

utgå från principerna i VA-planen 

och arbetssättet ska aktivt 

förfinas. 

Tätt samarbete inom kommunen 

som delvis är resursberoende och 

av vad som prioriteras.

Tätt samarbete inom 

kommunen där det är 

tydligt vilka resurser som 

behövs för VA-

försörjningen.
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4.1.4 Kommunen ska ha en 

långsiktig ekonomisk planering 

gällande vatten- och 

avloppssituationen. Denna 

omfattar tillsynsutövning, 

underhåll och drift av befintliga 

allmänna anläggningar samt 

framtida förändringar i 

verksamhetsområdena och 

konsekvenserna av detta

Långsiktig ekonomisk planering 

gällande tillsyn för vatten och 

avlopp ska tas med i 

tillsynsmyndighetens tillsyns- och 

behovsutredning

Görs idag. Säkerställer resurser 

för att tillgodose behoven för 

människors hälsa och miljö.

Säkerställer resurser för att 

tillgodose behoven för 

människors hälsa och miljö.

Det ska finnas investeringsplan 

och underhållsplaner för allmänt 

VA där hänsyn tas till framtida 

förändringar av 

verksamhetsområden för VA och 

konsekvenserna av detta

Viss planering finns men mer 

övergripande än vad som behövs. 

Ekonomiska konsekvenser är 

svåra att förutse.

Ekonomiska resurser kan 

planeras effektivt för att 

skydda människors hälsa 

och miljö.

4.1.5 Planering för ändring av 

verksamhetsområden behandlas 

av 

Kommunstyrelseförvaltningen. 

Samråd ska ske med Drift- och 

serviceförvaltningen, utifrån den 

ekonomiska planeringen

Kommunstyrelseförvaltningen 

ska initiera och leda en översyn 

av kommunens 

verksamhetsområden. VA-

huvudman och 

tillsynsmyndigheter ska aktivt 

delta och tillhandahålla 

beslutsunderlag

En översyn avvaktas i väntan på 

VA-plan vilket innebär att 

planering av ändring av 

befintliga verksamhetsområden, 

och dess konsekvenser på 

människa, miljö och ekonomiska 

resurser, har avvaktats.

Konsekvenser av ändring av 

verksamhetsområden, 

utifrån människors hälsa, 

miljö och ekonomiska 

aspekter, kan utredas och 

planering för ändring kan 

påbörjas.

4.1.6 Förutsättningar för allmän 

VA-försörjning och 

klimatförändringarnas påverkan 

på dessa ska beaktas i all 

verksamhetsutövning

I samband med framtagning av 

nya detaljplaner ska hänsyn tas 

till klimatförändringar

Görs i dagsläget. Säkerställer 

människors hälsa och miljö samt 

minskar ekonomiska utgifter vid 

klimatpåverkan.

Säkerställer människors 

hälsa och miljö samt 

minskar ekonomiska 

utgifter vid klimatpåverkan.

Vid underhåll och förnyelse i 

befintliga anläggningar samt 

nybyggnation ska hänsyn tas till 

påverkan av 

klimatförändringarna

Görs i dagsläget. Säkerställer 

människors hälsa och miljö samt 

minskar ekonomiska utgifter vid 

klimatpåverkan.

Säkerställer människors 

hälsa och miljö samt 

minskar ekonomiska 

utgifter vid klimatpåverkan.

4.1.7 Vid planläggning av 

områden som riskerar att 

påverka yt- och grundvatten ska 

ansvarig nämnd ta hänsyn till 

gällande miljökvalitetsnormer, 

hela avrinningsområdet, 

framtida klimatförändringar och 

risk för översvämningar, så att 

långsiktigt god hushållning 

tryggas

Ansvarig nämnd kallar 

tillsynsmyndighet vid uppstart av 

nya detaljplaner

Hänsyn tas idag, men 

samarbetet med 

tillsynsmyndighet kan förbättras. 

Relevanta frågor lyfts tidigt i 

processen och minimerar risken 

för framtida översvämningar och 

därmed ekonomiska skador samt 

påverkan på människors hälsa 

och miljö.

Relevanta frågor lyfts tidigt 

i processen och minimerar 

risken för framtida 

översvämningar och 

därmed ekonomiska skador 

samt påverkan på 

människors hälsa och miljö.
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Dricksvatten

Ställningstagande Åtgärd Dagens arbetssätt Med VA-plan

4.2.1 Kommunen ska aktivt 

verka för att säkerställa 

kommunens 

dricksvattenförsörjning. VA-

kollektivets 

dricksvattenförsörjning ska 

prioriteras över 

säkerställande av andra 

parters 

dricksvattenförsörjning

Kommunen ska delta 

aktivt i 

kommunöverskridande 

samarbeten eller 

samarbeten med 

Länsstyrelsen, som syftar 

till att säkerställa 

dricksvattenförsörjninge

n

Görs i dagsläget. Innebär 

att ett helhetsgrepp tas 

för närområdet och att 

ekonomiska, sociala och 

miljömässiga intressen 

skyddas.

Innebär att ett 

helhetsgrepp tas för 

närområdet och att 

ekonomiska, sociala 

och miljömässiga 

intressen skyddas.

I den mån möjlighet 

finns ska kommunen 

anta hela eller delar av 

aktuella styrdokument 

som Länsstyrelsen tar 

fram

Görs i dagsläget. Innebär 

att ett helhetsgrepp tas 

för närområdet och att 

ekonomiska, sociala och 

miljömässiga intressen 

skyddas.

Innebär att ett 

helhetsgrepp tas för 

närområdet och att 

ekonomiska, sociala 

och miljömässiga 

intressen skyddas.

Kommunen ska 

prioritera tillsyn inom 

vattenskyddsområden i 

tillsynsplanen, 

exempelvis via riktat 

tillsynsprojekt

Riktade tillsynsprojekt 

för dricksvatten 

prioriteras inte alltid 

idagsläget vilket gör att 

risken för förorening av 

grundvatten inte 

minimeras.

Risken för förorening 

av grundvatten 

minimeras och 

ekonomiska, sociala 

och miljömässiga 

intressen säkerställs. 

Kommunen ska, i 

samband med att 

bygglov ges utanför 

verksamhetsområde, 

informera om vikten av 

egen vattenprovtagning

Görs i dagsläget. Innebär 

att människor får 

förståelse för den egna 

hälsan och den egna 

vattentäkten.

Innebär att människor 

får förståelse för den 

egna hälsan och den 

egna vattentäkten.

Översyn av kommunens 

framtida 

dricksvattentillgång ur 

ett klimatperspektiv 

(kvantitet och kvalitet) 

ska göras.

Det saknas en 

bedömning av hur och i 

vilken omfattning 

klimatförändringarna 

förväntas påverkas 

dricksvattentillgången 

vilket gör det svårt att 

planera ekonomiskt och 

för människors hälsa.

Det finns en tydlig 

åtgärd för att 

säkerställa att 

dricksvattenförsörjning

en är anpassad efter 

framtida klimat, vilket 

underlättar den 

ekonomiska 

planeringen samt 

värnar om människors 

hälsa.
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En genomgång av 

kommunens 

vattendomar, för de 

allmänna vattenverken, 

ska göras och vid behov 

revideras.

För vissa av 

dricksvattenverken 

saknas kännedom om 

hur mycket dricksvatten 

kommunen har tillåtet 

att ta ut.

Kommunen har 

kännedom om tillåtna 

uttag och kan, vid 

behov, arbeta för att 

revidera dessa vilket 

säkrar människors 

hälsa och miljö.

4.2.2 Skydd av 

dricksvattentäkter som 

möjliggör att de allmänna 

VA-anläggningarna kan 

tillgodose 

dricksvattenbehovet ska 

säkerställas genom aktuella 

föreskrifter för 

vattenskyddsområden

En översikt över 

kommunens 

vattenskyddsområden 

ska göras och en 

bedömning om dessa 

behöver uppdateras eller 

avslutas ska därefter 

genomföras. Vid behov 

ska föreskrifterna 

uppdateras eller 

vattenskyddsområdet 

avvecklas. 

Görs inte idag vilket 

innebär att kraven i 

föreskrifterna kan vara 

förlegade och därmed 

antingen för hårda eller 

för mjuka. Oavsett 

innebär det 

konsekvsenser för 

ekonomi, människor och 

miljö som inte står i 

proportion till 

skyddsvärdet av 

vattentäkten. 

Dricksvattentäkterna 

skyddas efter 

nulägesbehov och rätt 

krav ställs på berörda 

aktörer vilket 

resulterar i att rätt 

mängd resurser avsätts 

och att människors 

hälsa och miljö 

skyddas.

4.2.3 Vid framtagande av 

översiktsplan och 

detaljplaner på grusåsar ska 

särskilt beaktas 

grundvattnets betydelse

I översiktsplanen och i 

varje planbeskrivning ska 

påverkan på 

grundvattnet, om sådan 

bedöms finnas, redovisas

Görs i dagsläget. Innebär 

att skyddet av 

grundvatten sätts i 

proportion mot stadens 

utveckling i övrigt. 

Ekonomiska, sociala och 

miljömässiga intressen 

skyddas därför.

Innebär att skyddet av 

grundvatten sätts i 

proportion mot stadens 

utveckling i övrigt. 

Ekonomiska, sociala 

och miljömässiga 

intressen skyddas 

därför. Konsekvenser 

kan hanteras i god tid.

Page 75 of 102Page 121 of 178



Dagvatten

Ställningstagande Åtgärd Dagens arbetssätt Med VA-plan

4.3.1 Ansvarsfrågan för 

dagvattenhanteringen ska 

vara tydlig. Samarbetet mellan 

förvaltningarna ska vara väl 

utvecklat.

Riktlinjer för hur 

ekonomiskt ansvar för 

naturmark och vägar 

inom 

verksamhetsområde 

ska fördelas mellan VA-

kollektivet och 

skattekollektivet ska 

tas fram. Riktlinjerna 

Riklinjer finns inte utan 

ansvar hanteras från 

fall till fall och är 

personberoende.

Tydlig ekonomisk 

planering uppnås.

4.3.2 Dagvattenfrågan ska 

lyftas fram i 

samhällsplaneringen med 

beaktande av miljöbelastning 

och klimatförändringar genom 

att dagvattenfrågan belyses 

tidigt i planprocessen eller 

utredningsskedet. 

Detaljplaner ska höjdsättas vid 

behov. Plats för 

dagvattenhantering ska 

avsättas i tillräcklig grad för att 

kunna hantera 

klimatförändringar.

En dagvattenpolicy ska 

tas fram. Om möjligt 

med Kumla kommun. 

Arbetssättet ska vara 

förvaltningsöverskrida

nde.

Ingen dagvattenpolicy 

finns varför 

detaljplanehandläggar

na har svårt att 

hantera 

dagvattenfrågan.

Tydliga förväntningar på 

kommunen och andra 

aktörer finns. 

Säkerställer ekonomiska, 

sociala och miljömässiga 

ramar i bl.a. 

detaljplanehandläggning. 

4.3.3 I detaljplaner ska krav 

ställas på dagvattenhantering 

som ligger i linje med 

miljökvalitetsnormer och 

beaktande av 

översvämningsrisker.

Kommunen ska följa 

Länsstyrelsens 

anvisningar.

Görs i dagsläget. 

Säkerställer att 

ekonomiska intressen 

tas tillvara, liksom 

sociala och 

milijömässiga 

intressen och 

Säkerställer att 

ekonomiska intressen tas 

tillvara, liksom sociala 

och miljömässiga 

intressen och 

konsekvenser.

4.3.4 Dagvattnet ska, om 

möjligt, nyttjas som en positiv 

resurs på ett hållbart sätt. 

Med positiv resurs avses att 

vattnet inte endast 

omhändertas för att minska 

påverkan på miljö och 

människor utan även ger 

närboende positiva 

upplevelser.

I översiktsplan och, vid 

behov, detaljplaner ska 

grönområden och 

gröna stråk för 

öppenhantering och 

infiltration av 

dagvatten avsättas i 

tillräcklig grad och 

prioriteras framför 

underjordisk 

dagvattenhantering.

Lösning av 

dagvattenhantering är 

till stor del 

personberoende.

I detaljplanen ska 

dagvatten, om möjlighet, 

lyftas fram som en 

positiv resurs ur främst 

ett socialt perspektiv, 

utan bekostnad på 

människor och miljö.

Page 76 of 102Page 122 of 178



4.3.5 Vid extrema 

dagvattenflöden vid 

ytavrinning ska vattnet kunna 

hanteras på ett sätt som 

minimerar skador.

I översiktsplan och 

detaljplaner ska 

strategisk mark 

reserveras för att 

hantera 

översvämningar. 

Strategisk mark 

avsätts inte varför 

optimala marker, ur 

ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt 

perspektiv, inte alltid 

är tillgängliga.

Strategisk mark avsätts 

varför optimala marker, 

ur ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt 

perspektiv, inte alltid är 

tillgängliga. Detta 

minskar påverkan av 

höga vattenflöden på 

människors hälsa. Även 

ekonomiska skador 

minskas.

Bebyggelse ska 

planeras med hänsyn 

till översvämningsrisk.

Görs i dagsläget. 

Säkerställer att risk för 

översvämning sätts i 

relation till risk för 

ekonomiska skador, 

människors hälsa och 

miljö. 

Säkerställer att risk för 

översvämning sätts i 

relation till risk för 

ekonomiska skador, 

människors hälsa och 

miljö. 

Saneringsplaner  ska 

tas fram för varje 

tätort, inom 

verksamhetsområde 

för VA.

Sanering utförs efter 

uppskattat behov och 

ekonomisk budget 

vilket inte säkerställer 

att den görs i 

omfattning som krävs.

Kunskap om faktiskt 

saneringsbehov finns och 

tillhörande ekonomisk 

budget kan sättas.  Detta 

säkerställer att 

ekonomiska, sociala och 

miljömässiga 

konsekvenser kan 

utvärderas i samband 

med att omfattning av 

sanering fastställs.

4.3.6 Kompensationsåtgärder 

bör användas vid planläggning, 

om andra verktyg saknas för 

att följa 

miljökvalitetsnormerna. Med 

kompensationsåtgärder avses 

att åtgärder kan utföras 

utanför det aktuella området 

om det behövs för att undvika 

påverkan på 

miljökvalitetsnormerna eller 

för att förbättra dessa.

Kompensationsåtgärde

r används om behov 

finns. 

Görs i dagsläget. 

Innebär att sociala och 

miljömässiga intressen 

skyddas trots att detta 

inte är möjligt inom 

detaljplaneområdet.

Innebär att sociala och 

miljömässiga intressen 

skyddas trots att detta 

inte är möjligt inom 

detaljplaneområdet.
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Allmänt VA

Ställningstagande Åtgärd Dagens arbetssätt Med VA-plan

4.4.1 Vid planering av de 

befintliga anläggningarnas 

skötsel och framtida 

utbyggnationer ska påverkan 

på VA-taxan tas med i tidigt 

skede.

Upprätta ett årshjul som 

beskriver arbetsprocess 

och tidplan för arbetet 

med revidering av VA-

taxa.

Arbetet med VA-taxan 

prioriteras inte alltid efter 

det faktiska behovet.

En god planering samt 

en jämn och 

kundvänlig 

taxeutveckling uppnås.

Uppdatera 

investeringsplanen 

(tidshorisont 5 år) för 

allmänt VA där hänsyn 

tas till nuvarande och 

framtida behov av 

förnyelse, underhåll och 

investeringar. Syftet 

med investeringsplanen 

är att definiera 

avskrivningar och få en 

tydlig kortsiktig 

ekonomisk bild.

Tydlig och kortsiktig 

prognos för påverkan på 

VA-taxan. 

Oförändrat mot idag
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Upprätta en långsiktig 

ekonomisk plan 

(tidshorisont 15 år) för 

utveckling av VA-taxan 

där hänsyn tas till 

nuvarande och framtida 

behov av förnyelse, 

underhåll och 

investeringar. Fokus ska 

ligga på att inte skjuta 

upp kostnader på 

framtiden utan planera 

för dem i förväg. Syftet 

med den ekonomiska 

planen är att definiera 

ekonomiska utgifter och 

få en långsiktig 

ekonomisk bild.

VA-taxan uppdateras efter 

antaganden som i vissa 

fall behöver mer underlag.

Ekonomiskt hållbar 

drift, underhåll och 

utbyggnation av 

allmänna VA-

anläggningar. 

Långsiktig prognos för 

VA-taxan. 

Kommunstyrelseförvaltn

ingen ska i tidigt 

detaljplaneskede 

informera VA-huvudman 

om planerade 

utbyggnationer inom 

kommunen.

VA-huvudman underrättas 

kan komma att 

underrättas med kort 

varsel. 

Möjlighet att planera 

investeringsbudget i 

god tid.
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4.4.2 Tekniska lösningar för 

byggnation och drift av vatten- 

och avloppsanläggningar ska 

vara hållbara ur ett socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv. Storskaliga 

lösningar ska prioriteras om 

de är bättre än lokala 

alternativ.

Kommunen ska ta fram 

nyckeltal som används 

för uppföljning av 

hållbarhetsarbetet.

Kommunen har svårt att 

följa upp det egna 

hållbarhetsarbetet.

Kommunens 

hållbarhetsarbete 

inom VA kan följas upp 

samt jämföras med 

andra kommuners.

Bräddavloppen i 

kommunen ska 

inventeras. 

Inventeringen ska 

klargöra 

bräddpunkternas läge, 

hur bräddningen sker 

och till vilken recipient. 

Det ska framgå hur 

registrering av 

bräddningar sker. 

Rutiner för hur 

bräddningar mäts ska 

ses över.

Kännedom om 

bräddavloppen finns hos 

den egna personalen men 

en sammanställd 

information finns inte 

varför det är svårt att 

planera och följa upp 

påverkan på recipienter.

Påverkan på 

recipienter förtydligas 

och kan lättare följas 

upp. 

Vid investeringar större 

än 5 prisbasbelopp ska 

en konsekvensanalys, 

med utgångspunkt i 

hållbarhetsperspektiv, 

göras.

Konsekvenser av tekniska 

lösningar analyseras inte, 

eller endast ytligt, ur ett 

miljömässigt perspektiv. 

Konsekvenser av 

tekniska lösningar 

analyseras ur ett 

hållbarhetsperspektiv.
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4.4.3 Kommunen ska verka 

för gemensamma VA-

lösningar med närkommuner 

där detta är önskvärt och 

tillse att åtgärder avseende 

VA-försörjningen inte 

påverkar berörda 

grannkommuner på ett 

otillbörligt negativt sätt.

Kommunen ska aktivt ha 

dialog med 

grannkommuner 

gällande VA-försörjning, 

bland annat i planering 

av översiktsplan och 

reservvatten. 

Ett övergripande 

perspektiv kan uppnås och 

konsekvenser av vissa 

handlingar kan 

uppmärksammas tidigt. 

Oförändrat mot idag

4.4.4 Den kommunala VA-

anläggningen ska kunna 

leverera VA-tjänster även vid 

extraordinära situationer.

Det ska finnas en 

reservvattenplan för hur 

de allmänna 

vattentäkterna ska 

kunna ersättas vid 

längre avbrott eller om 

en täkt långsiktigt slås 

ut. Att trygga 

reservvattenförsörjning 

kan komma att kräva 

investeringar i 

exempelvis 

reservbrunnar eller 

överföringsledningar. 

Reservvattenplaneringen 

ska omfatta samtliga 

tätorter i kommunen.

Kommunen har planering 

för nödvatten och 

framtida reservvatten för 

tätorter som försörjs av 

Kumla kommun. 

En reservvattenplan 

beskriver vilka 

åtgärder kommunen 

behöver vidta för att 

säkra VA-kollektivets 

behov av dricksvatten 

genom det egna 

ledningsnätet, utifall 

den primära 

dricksvattenkällan inte 

kan användas under 

längre tid och 

distribuering av 

nödvatten således inte 

kan utföras, eller 

kraftigt försvåras. 

Avsaknad av 

dricksvatten får stora 

konsekvenser.
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Det ska finnas tydliga 

avtalsreglerade gränser 

vad gäller ansvar för 

dricksvattenleveranser 

och konsekvenser 

kopplade till detta, i de 

fall kommunen köper in 

dricksvattenleverenser. 

Om leverantörer av VA-

tjänster inte kan leverera 

tjänsterna finns ingen 

möjlighet att ställa krav 

på skadestånd.

Det finns tydliga 

förutsättningar som 

kommunen kan 

planera extraordinära 

situationer efter. 

Det finns en uppdaterad 

krisberedskapsplan som 

tar hänsyn till 

dricksvatten- och 

spillvattenförsörjning. 

Det har planerats för 

relevanta kriser. 

Oförändrat mot idag

Översvämningsområden 

identifieras och 

åtgärder, anpassade för 

det allmänna VA:ts 

behov, utreds för 

samtliga områden. 

Ingen utredning med 

konsekvenser av 

översvämningar finns och 

åtgärder kan därför inte 

planeras.

Kommunen planeras 

för att påverkan på VA-

anläggningar 

minimeras.

En 

dimensioneringskontroll 

ska göras i 

dagvattensystemet i de 

områden där mycket 

nederbördspåverkan 

finns på 

avloppssystemet och där 

källaröversvämningar 

orsakats av 

överbelastade 

dagvattenledningar. 

Det finns endast ytlig 

dokumenterad kännedom 

om hur stora mängder 

tillkommande vattenkan 

komma att påverka 

källare. Det är därför svårt 

att planera för åtgärder.

Klargörande om 

dagvattensystemet är 

tillräckligt 

dimensionerat och om 

det klarar ökad 

belastning. 
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4.4.5 Underhåll och förnyelse 

av befintliga VA-anläggningar 

och tillhörande 

dricksvattentäkter ska utföras 

i den takt som krävs för att 

klara tillståndsgivna 

gränsvärden samt 

upprätthålla funktionen och 

driftsäkerheten.

Åtgärdsplan, som 

baseras på 

kapacitetsutredning och 

VA-saneringsplan 

(2002), för befintligt 

allmänna VA-

anläggningar ska tas 

fram. Åtgärdsplanen ska 

säkerställa arbetsmiljö 

och hållbar drift. 

Åtgärdsplanen ska 

innehålla insatser för att 

kontinuerligt minska 

energiförbrukningen och 

innehålla en underhålls- 

och förnyelseplan, för VA-

ledningar och övriga 

anläggningar, med en 

horisont av minst 10 år.

En underhålls- och 

reinvesteringsplan finns 

för dricksvatten- och 

spillvattenverk men denna 

bör utvecklas och 

kompletteras med 

ledningsnätets behov.

Det finns en tydlig plan 

för vad som krävs för 

att upprätthålla 

funktion och 

driftsäkerhet. 

Kommunen ska ta fram 

nyckeltal som används 

för uppföljning av 

underhålls- och 

förnyelsearbetet. 

Förslagsvis genom att 

lägga in statistik i 

dataverktyget VASS, för 

att kunna göra 

jämförelser med andra 

kommuner.

Kommunen har svårt att 

följa upp det underh¨ålls- 

och förnyelsearbetet.

Utvecklingen av 

kommunens 

underhålls- och 

förnyelsearbete kan 

följas över tid och 

jämföras med andra 

kommuner.

4.4.6 Mängden 

ovidkommande vatten och 

bräddningar i spillvattennätet 

samt utläckage från 

dricksvattennätet ska 

minimeras.

Läcksökning ska 

genomföras på 

distributionsnätet i 

minst en tätort varje år.

Vetskap om var bräddning 

sker idag finns. 

Oförändrat mot idag
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I investeringsplan ska en 

post för framtida 

läcksökning finnas.

Läcksökning är inte säkrad 

i investeringsplanen och 

minimering av utläckage 

och ovidkommande vatten 

kan inte garanteras.

Kostnaden för ej 

fakturerat dricksvatten 

minimeras. 

4.4.7 Ett aktivt arbete ska 

bedrivas av VA-huvudman för 

att minimera påverkan på 

miljö och recipienter.

Kommunen ska arbeta 

för att minska 

energiförbrukningen.

Energieffektivisering 

utförs i den mån enskilda 

tjänstemän bedömer att 

tid kan avsättas.

Påverkan på miljön 

och kostnader för 

elförbrukning minskar.

4.4.8 Kommunen ska sträva 

efter att näringsämnen från 

avloppsslam på ett säkert sätt 

återförs till naturens 

kretslopp, utan att skadliga 

ämnen från avloppsvattnet 

riskerar att skada miljöns och 

människors hälsa.

Kommunen ska ha ett 

hållbart arbetssätt där 

avloppsslam återförs till 

naturens kretslopp. 

Detta ska utvärderas var 

fjärde år eller vid behov. 

Aktivt arbete med att 

säkerställa att slammet 

hanteras optimalt.

Oförändrat mot idag
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4.4.9 Det ska finnas kriterier 

för när kommunen anser att 

det behöver tillhandahållas 

vatten- och 

avloppsförsörjning i ett 

område, i enlighet med 

gällande lagstiftning. 

Utbyggnationen av allmänna 

vatten- och avloppstjänster i 

dessa områden ska prioriteras 

med utgångspunkt från hur 

stort behovet av förbättrad 

vatten- och 

avloppsförsörjning är samt 

utifrån hur enkelt det är att 

tillgodose områdena med 

vatten- och 

avloppsförsörjning. Behovet 

ska utgå från miljö- och 

hälsoskyddsaspekter och 

samhällets utveckling.

Riktlinjer för 

utbyggnation och 

prioritering av VA har 

tagits fram, liksom 

områden som är 

aktuella för 

utbyggnation av allmänt 

VA, se Bilaga 4. 

Det saknas kriterier för 

när alllmänt VA ska 

tillhandahållas och 

osäkerhet för boende 

utanför 

verksamhetsområde för 

VA skapas.

Säkerställa 

kontinuerlig och 

förutsägbar tillsyn och 

förbättra den 

ekonomiska 

planeringen av 

allmänt VA. Insatser 

för hälsa och miljö 

görs där det är mest 

prioriterat.

Förslag till prioritering 

av utbyggnation av 

allmänt VA har tagits 

fram, se Bilaga 5. 

Prioriteringslista för 

utbyggnation av allmänt 

VA tas som separat 

beslut av 

Kommunfullmäktige. 

I flertalet av de äldre 

inrättade 

verksamhetsområdena för 

VA görs inte skillnad på 

behov av dagvatten, 

spillvatten och 

dricksvatten. Det finns 

även exempel på VA-

verksamhetsområden där 

VA inte har byggts ut och 

där behov troligtvis inte 

finns. Detta ger upphov till 

en gråzon för 

tillsynsmyndigheter, VA-

huvudman och 

fastighetsägare.

Säkerställande att VA-

taxan går dit behoven 

finns, för människor 

och miljöns skull. 
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4.4.10 När VA-utbyggnad, 

enskilt eller allmänt, 

aktualiseras i ett område ska 

Kommunstyrelseförvaltningen 

bedöma om detaljplan 

behövs, som underlag för att 

bedöma vilka behov som 

finns för en långsiktigt hållbar 

VA-lösning.

Kommunstyrelsen ska 

bedöma behov och, om 

så är relevant, agera 

förvaltningsövergripand

e för att kunna göra en 

helhetsbedömning. 

Kommunstyrelsen 

tillfrågas inte vilket kan 

innebära att den 

ekonomiska planeringen 

för framtagning av 

detaljplaner och 

utbyggnation av allmänt 

VA blir bristfällig. 

Frågan om allmänt VA 

ur ett miljömässigt och 

socialt behov fångas 

tidigt upp och 

eventuell utbyggnad 

av allmänt VA kan 

planeras ekonomiskt. 

4.4.11 Det ska finnas tydliga 

riktlinjer för när VA-

huvudman ska använda 

särtaxa.

Riktlinjer för när särtaxa 

ska tillämpas ska tas 

fram.

Det finns inga riktlinjer 

vilket innebär att hela VA-

kollektivet kan få betala 

oproportionetligt mycket 

vid utbyggnation av 

allmänt VA.

De ekonomiska 

konsekvenserna av 

utbyggnation av 

allmänt VA kan tidigt 

förutses av kommun 

och boende. 
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Enskilt VA

Ställningstagande Åtgärd Dagens arbetssätt Med VA-plan

4.5.1 Vid tillsyn över enskilda 

avlopp prioriteras de områden 

där allmänt VA inte kan 

förväntas inom 10 år. Detta 

utesluter inte att krav på 

åtgärder ställs även inom de 

VA-utbyggnadsområdena som 

fastställs.

Prioritering av tillsyn 

arbetas in i tillsynsplan. 

Områden kan inte 

prioriteras utefter 

förväntad utbyggnation 

av allmänt VA då en 

tydlig plan saknas. 

Tillsyn och resurser 

(kommunala och 

enskilda) prioriteras 

där störst behov 

finns långsiktig.

En tillsynsplan ska 

upprättas för inventering 

av avlopp. Planen ska 

innehålla målsättning, 

investeringstakt och 

prioritering vid inventering 

av dessa.

Cirka 30 % av bostäder 

med enskilt VA saknar 

tillstånd och påverkan 

från dem på milijön är 

inte klarlagd.

Avloppens påverkan 

på miljön kan 

fastställas, krav 

ställas och tillstånd 

ges. En mer hållbar 

avloppslösning 

kommer uppnås.

4.5.2 Gemensamma lösningar 

ska beaktas vid 

förhandsbesked/bygglov av 

flera hus samtidigt samt vid 

tillsyn av närbelägna äldre 

avlopp.

Riktlinjer för när 

gemensamhetsanläggning

ar är att föredra ska tas 

fram. Dessa ska ta hänsyn 

till situationer när 

nybyggnation av helt nya 

områden sker samt när 

nybyggnation i närheten 

av befintliga bostäder sker 

och hur nybyggda 

bostäder då kan dra nytta 

av befintliga 

gemensamma lösningar.  

Tjänstemännens tid och 

personliga intresse avgör 

om tid läggs på 

uppmuntran till 

gemensamma lösningar.

Enskilda hushåll får 

ofta en bättre 

ekonomisk och i 

övrigt mer hållbar 

avloppslösning om 

den kan anordnas 

gemensamt med 

andra hushåll.
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4.5.3 Om fastighetsägare 

utanför verksamhetsområden 

så begär ska dessa ha 

möjlighet att ansluta sig till de 

allmänna VA-tjänsterna i de 

fall kommunen anser det 

rimligt.

Rimlighetsbedömning görs 

förvaltningsöverskridande 

mellan VA-huvudman och 

kommunstyrelseförvaltnin

gen. 

Fastighetsägare har 

möjlighet att ansluta sig 

till de allmänna VA-

tjänserna i de fall 

kommunen anser det 

rimligt. Avstämning med 

kommunstyrelseförvaltni

ngen görs inte vilket kan 

orsaka att viktiga 

aspekter gällande 

samhällsplanering 

förbises.  

Fastighetsägare har 

möjlighet att ansluta 

sig till de allmänna 

VA-tjänsterna i de 

fall kommunen anser 

det rimligt. Att 

avstämning med 

kommunstyrelsen 

görs medföljer att 

eventuella intressen 

för nybyggnation 

som påverkar 

kommunutvecklinge

n fångas upp i tidigt 

skede.

4.5.4 Kommunen ska, vid 

tillsyns- och bygglovsärenden, 

tillhandahålla klar, tydlig och 

lättillgänglig information om 

kommunens planer på 

omvandling av de kommunala 

verksamhetsområdena, om 

nybyggnation planeras i ett 

sådant område.

VA-huvudman ska utforma 

och tillhandahålla 

information till miljö- och 

bygglovshandläggare, som 

i sin tur distribuerar 

informationen. VA-

huvudman och 

Kommunstyrelseförvaltnin

gen tar gemensamt fram 

informationen. 

VA-huvudman 

tillhandahåller inte 

information till 

fastighetsägare vilket gör 

det svårt för enskilda att 

planera för det egna 

boendet.

Information om 

planering för 

allmänt VA 

tillhandahålls 

enskilda, vilka kan 

planera för sitt 

boende ekonomiskt, 

men även ur andra 

hållbarhetsaspekter. 

4.5.5 I områden där allmänt 

VA planeras inom en 10-

årsperiod ska kraven, vid 

tillsyn- och bygglovsärenden, 

på enskilda anläggningar vara 

rimliga i relation till 

omfattningen av problemet 

och tiden tills att allmänna 

vatten- och 

avloppsvattentjänster blir 

tillgängliga. Vad som anses 

rimligt bedöms av 

tillsynsmyndighet i det 

enskilda fallet.

Tillsynsmyndighet planerar 

tillsyn för att möta 

rimlighetsmålet och 

miljöbalken. 

Tillsyn planeras efter 

miljöbalken och tidigare, 

av DOS, beslutad lista om 

områden aktuella för 

allmänt VA.

Tillsyn planeras efter 

miljöbalken och 

prioriteringslista 

(framtagen efter 

aktuella riktlinjer) 

om områden 

aktuella för allmänt 

VA. 

Resurshanteringen, 

både enskildas och 

kommunens, blir 

därmed mest 

effektiv.
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4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- 

och bygglovsprocesser, 

genom uppmuntran till 

enskilda fastighetsägare 

främja bildandet av 

gemensamhetsanläggningar 

för VA i områden med 

bristfällig VA-försörjning.

Miljöenheten ska, i 

samband med 

tillsynsärenden och 

nybyggnation, informera 

fastighetsägare om 

möjlighet att bilda 

gemensamhetsanläggning

ar för VA.

Information ges inte. Fastighetsägare 

uppmuntras att 

skapa gemensamma 

lösningar. Enskilda 

hushåll får ofta en 

bättre ekonomisk 

och i övrigt mer 

hållbar 

avloppslösning om 

den kan anordnas 

gemensamt med 

andra hushåll.
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1 Bakgrund 
När människor bestämmer sig för att bosätta sig i ett område ställs vissa krav på 

boendets utformning och tillhandahållna tjänster i närområdet, både av den 

boende men även av kommunen och lagstiftaren. 

I de fall kommunen beslutar om utbyggnation av bostäder ska en rad kriterier i 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL) vara uppfyllda. Bland annat handlar det 

om att frågan om vatten och avlopp ska vara löst. Utbyggnation av bostäder 

påverkas även av Miljöbalken (SFS 1998:808). I den klassas utsläpp av 

avloppsvatten som en miljöfarlig verksamhet vilket innebär att det krävs tillstånd 

att släppa ut avloppsvatten. Förutom dessa två lagar så finns även Lagen om 

allmänna vattentjänster (SFS 2006:412, LAV) där det framgår att kommunen har 

skyldighet att besluta om att VA-huvudman ska ordna med allmän VA-försörjning i 

ett område, med hänsyn till människors hälsa eller miljö. I Hallsbergs kommun är 

Kommunfullmäktige VA-huvudman.  

Riktlinjer för prioritering för utbyggnation av allmänt VA är ett hjälpmedel för att 

tolka 6 § LAV. I den framgår: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behövs ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

För att VA-huvudmans ansvar för att tillhandahålla allmänt VA ska ske på ett 

transparent och konsekvent sätt behövs riktlinjer som kommunen kan förhålla sig 

till. Detta underlättar både för kommunens och invånarnas planering. 

2 Arbetsordning för VA-utbyggnad 
Hallsbergs kommun har ansvar för att tillse att inget orenat avloppsvatten släpps 
ut i naturen samt ordna med allmänt VA där så behövs enligt LAV. För att 
säkerställa detta har nedanstående arbetsordning tagits fram. Med 
bebyggelsegrupper avses bostäder som används som fritidshus eller för 
permanent boende. 
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Fig 1 Arbetsordning 

3 Grunder för ansvar för VA-försörjning 
t är ett område har identifierats ha behov av VA-försörjning ska ansvar för vem 

som ska anordna VA fastställas. Sedan, om det är VA-huvudmans ansvar, ska 

områdena som VA-huvudman ansvarar för prioriteras. Som tidigare nämnts 

framgår det i 6 § LAV att allmänt VA ska ordnas när det behövs för att skydda 

människors hälsa och miljö i ett större sammanhang. 

I kommunens VA-plan framgår att Kommunstyrelseförvaltningen ska initiera och 

leda en översyn av kommunens verksamhetsområden. VA-huvudman och 

tillsynsmyndigheter ska aktivt delta och tillhandahålla beslutsunderlag. VA i ett 

större sammanhang 

4 VA i ett större sammanhang 
Ett bebyggelseområde med bostäder utgör ett större sammanhang om avstånden 

mellan bostadshusen är maximalt 100 meter och det finns fler än 20 bostadshus i 

detta område. Om avståndet mellan husen överstiger 100 meter kan området 

ändå betraktas som att ingå i ett större sammanhang utifall det finns enskilda 

tomter, färdig att bebyggas, inom 100 meter mellan två bostadshus. Definitionen 

av större sammanhang baseras på förarbetena till LAV, där det framgår att 

allmänt VA bör ordnas vid 20-30 närliggande hushåll, liksom på tidigare 

uttalanden av Länsstyrelser om att 100 meters avstånd mellan dessa bör utgöra 

en sammanhållen bebyggelse. Kommunen har delat upp de områden som faller 

inom definitionen för större sammanhang i fyra kategorier. Kategorierna baseras 

på om områdena redan anses bör ingå i befintliga verksamhetsområden samt hur 
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stor påverkan vatten- och avloppssituationen bedöms ha på miljön och 

människors hälsa. Kategorierna prioriteras i fallande ordning.  

1. Vid bostadsgrupp av 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters 

avstånd mellan bostäderna och med direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde1 ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom 

allmänt VA.  

2. Vid fler än 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till 

nuvarande verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende 

är fler än 50 %, ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom allmänt 

VA. 

3. För övriga hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna 

och där ett eller flera bostadshus ligger med maximalt 100 meter till 

närmaste bostad inom nuvarande verksamhetsområde, ska VA-

försörjningen i första hand ordnas genom allmänt VA. 

4. Vid fler än 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till 

nuvarande verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende 

är mindre än 50 %, ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom 

allmänt VA. 

Vid 1-20 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna och där 

bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande verksamhetsområden, 

bör tillsynsmyndigheten uppmuntra hushållen till att ordna gemensamma VA-

anläggningar i första hand och i andra hand genom enskilda anläggningar.  

5 Skydd för människors miljö och hälsa 
De bebyggelsegrupper som ingår i grupp 1-4 (se VA i ett större sammanhang) ska 

genomgå en bedömning om allmänt VA behöver anordnas till skydd för 

människors hälsa eller miljö. Bedömningen görs utifrån nedanstående kriterier. 

Notera att det kan anordnas tre olika verksamhetsområden (dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten) och att ett område inte nödvändigtvis har behov av alla 

tre tjänsterna.  

5.1.1 Bedömningskriterier 

Status på dricksvattnet i området 

- Otjänligt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning 

eller Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) 

                                                           
1 Med direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde menas att bostadsområdet har 
ett eller flera bostadshus med maximalt 100 meter till närmaste bostad inom nuvarande 
verksamhetsområde, 
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- Kända dricksvattenproblem i området enligt uppgift till kommunen 

- Förekomst av vattenskyddsområden eller närhet till andra större enskilda 

vattentäkter. Med större enskilda dricksvattentäkter avses 

dricksvattentäkter vars uttag är större än 10 m3/dygn 

- Närhet till spillvattenanläggningar och risk för påverkan av dessa 

- Uttagsmöjligheter av grundvatten enligt SGU 

Status på spillvattenhantering 

- Antal enskilda avlopp och deras status enligt uppgift från 

tillsynsmyndighets ärendesystem 

- Antal avloppsanordningar äldre än 10 år enligt uppgift från 

tillsynsmyndighets ärendesystem 

- Förekomst av gemensamma reningsanläggningar och deras status 

- Möjlighet att anlägga enskilda avlopp med tillfredställande rening utifrån 

geografiska och geologiska förutsättningar 

Behov av dagvattenhantering 

- Markens infiltrationskapacitet är låg, det vill säga har en permeabilitet på 

mer än 10-7 m/s vilket motsvarar mellansilt, finsilt och lera2 

- Påverkan på angränsande bebyggelse finns3. En översiktlig bedömning ifall 

dagvatten från bebyggelse inom ett område påverkar annan angränsande 

bebyggelse negativt görs utifrån information om geologi och rinnvägar 

samt från jordartens infiltrationsförmåga. 

- Ett stort antal fastigheter med kända dagvattenproblem finns 

- Problem uppstår vid dimensionerande regn4. Problem anses uppstå när 

dimensionerande regn medför vattendjup högre än 30 cm i bebyggelsen5 

- Risk finns för förorening av skyddad dricksvattentäkt. Denna uppkommer 

när området ligger inom primär eller sekundär zon av 

vattenskyddsområde och området har goda infiltrationsmöjligheter. Med 

det menas att marken har en större permeabilitet på mer än 10-6 m/s 

vilket i stort motsvarar fingrus, grovsand, mellansand och finsand samt 

grusig morän.6 

- Behov av samlad dagvattenrening finns, kopplat till recipientens 

känslighet. Med det menas att dagvattnet från ytor som kan ge upphov till 

föroreningar leds direkt ut till känsliga vattenmiljöer. 

                                                           
2 AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten 
3 Dagvattnet ska inte rinna över till angränsande bebyggelse och skapa olägenhet, vilket 
enligt Miljöbalken, 2 kap 3 § inte är tillåtet 
4 10-årsregn enligt Svenskt Vattens publikation P110 
5 AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten 
6 AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten 
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Status avseende näringsämnen i närmaste recipient 

- Vattenförekomster som bedöms ha problem med övergödning enligt VISS. 

Hänsyn tas endast sjöar och vattendrag, ej generell status på ytvattnet. 

Storlek på områden 

- Antal bostäder (permanenta och fritidshus) i området 

- Andel permanenthushåll 

6 Prioriteringsgrunder för allmänt VA 
När det är fastställt att det är VA-huvudmans ansvar att ordna allmänt VA för en 
bebyggelsegrupp ska denna prioriteras för utbyggnation i förhållande till andra 
identifierade grupper. Områden prioriteras på följande sätt: 

1. Områdena kategoriseras till grupp 1, 2, 3 eller 4 (se VA i ett större 
sammanhang). Områdena i grupp 1 prioriteras högst, sedan grupp 2 och 
sist grupp 3. 

2. De områden som är angelägna utifrån ovan givna bedömningskriterier ska 
prioriteras enligt behov av varje enskild VA-tjänst (dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten) efter samma kriterier. En sammanvägning av aspekterna 
görs och en siffra sätts på respektive bebyggelsegrupp, där en 1:a innebär 
högsta prioritet. Flera bostadsgrupper kan ha samma prioritet. 

3. I nästa steg prioriteras grupperna utefter det övergripande behovet av 
allmänt VA med hänsyn till hälsa och miljö. Flera bostadsgrupper kan ha 
samma prioritet. 

4. I nästa steg prioriteras grupperna inom varje prioritetsgrupp och 
tillhörande prioritet utifrån stadsbyggnadsmässiga-, ekonomiska- samt 
tekniska förutsättningar såsom var: 

a. Det är positivt för samhällsbyggnadsutvecklingen att allmänt VA 
tillhandahålls, exempelvis attraktivt för ytterligare bebyggelse, 
andel obebyggda tomter inom detaljplan, möjlighet till 
avstyckning m.m.  

b. Det teknisk är enklare att ordna med allmänt VA 
c. Åtgärderna ger en jämförelsevis lägre kostnad för utbyggnation av 

allmänt VA 
När bebyggelsegrupperna prioriteras i detta steg kan de inte byta mellan 
de prioriteringsgrupper som beslutades om i första steget. Detta då det 
första steget bygger på behov utifrån människors hälsa och miljö.  

 
När en bebyggelsegrupp har prioriterats i förhållande till andra områden ska 
kommunen börja planera för utbyggnation av allmänt VA till denna, enligt tidigare 
nämnd arbetsordning.  
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Bilaga 5 Områden för utbyggnation av allmänt VA 

Prioriteringsordning för utbyggnation av allmänt vatten och avlopp i 

Hallsbergs kommun 

Inledning 
En plan för utbyggnation av allmänt vatten och avlopp (VA) har tagits fram i samband med 

kommunens arbete med VA-planen. Prioriteringen för utbyggnationen av allmänt VA utgår 

från den aktuella lagstiftningen och de riktlinjer som fastställs i VA-planen (antagen XX-XX). I 

riktlinjerna fastställs att ett område som är aktuellt för allmänt VA ingå i en av fyra kategorier, 

där de områden som ingår i kategori 1 prioriteras högst. 

1. Bostadsgrupper med 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och med direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

2. Bostadsgrupper med 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande 

verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende är fler än 50 %. 

3. Övriga hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna och där ett eller 

flera bostadshus ligger med maximalt 100 meter till närmaste bostad inom nuvarande 

verksamhetsområde. 

4. Bostadsgrupper med 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande 

verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende är mindre än 50 %. 

Efter att ett område har hamnat i en av ovanstående kategorier bedöms om behov av allmänt 

VA finns samt hur stort behov som finns utifrån kvaliteten på dricksvattnet i området, risken 

att kvaliteten påverkas, statusen på de enskilda spillavloppen samt risken att närliggande 

recipienter påverkas negativt av avloppen (både för spillvatten och dagvatten). I 

bedömningen för behov av allmänna dagvattentjänster ingår även fastigheternas möjlighet 

att själva ta hand om dagvatten så att närliggande fastigheter inte påverkas.  

 

Prioriteringsordning 

Nedan visas de identifierade områdena i kartan, med tillhörande prioriteringar för områden 

som ingår i grupp 1 och 2. Områden tillhörande grupp 3 redovisas inte då det främst handlar 

om mindre grupper som måste identifieras per nuvarande verksamhetsområde. Ofta är dessa 

redan anslutna till en eller flera allmänna VA-tjänster via avtal. Syftet är då endast att ändra 

verksamhetsområdet så att dessa fastigheter inkluderas i verksamhetsområdena. I grupp 4 

ingår två områden, Hultsjön och Dampudden. Dessa redovisas på kartan, men en fastställd 

prioriteringsordning finns inte. Prioriteringsordning för utbyggnation av allmänt VA för 

områdena i grupp 3 och 4 rekommenderas fastställas när områdena i Grupp 1 har byggts ut. 

Utformning av nya va-verksamhetsområde och vilka fastigheter som ska ingå bestäms i 

samband med beslut om va-verksamhetsområde och va-investeringen. Namnen på 

områdena, med tillhörande prioriteringsordning, redovisas i tabell 1.  
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En djupare analys av varje område, utifrån de krav som ställs i Riktlinjer för utbyggnation och 

prioritering av VA, redovisas i Bilaga 5.1.  

Kävestakorset, Sannahed, och Svennevad prioriteras i fallande ordning (tabell 1), där 

Kävestakorset prioriteras först då området bedöms ha stort behov för skydd av människors 

hälsa och miljö och där utförd Va-tillsyn kräver omedelbara åtgärder.  

Tabell 1 Prioriteringsordning för grupp 1 

Prioritering Grupp 1: Område med fler än 
20 hushåll, direkt ansluten till 
befintligt verksamhetsområde 

Motivering av vald prioriteringsordning 

1 Kävesta Förutsättningarna vid Sannahed bedöms ha störst negativ 
påverkan på miljö och hälsa. Fastigheterna vid Svennevad 
och Kävestakorset bedöms ha likvärdiga behov av allmänt 
VA för att säkra människors hälsa. Kävestakorsets recipient 
har något större behov av allmän spillvattentjänst än 
recipient för Svennevad, men skillnaden är mindre än 
skillnaden i risken för människors hälsa. Utförd VA-tillsyn 
kräver dock omedelbara åtgärder som gör att 
Kävestakorset prioriteras först. Svennevad bedöms inte ha 
behov av dagvattentjänst. 

2 Sannahed 

3 Svennevad 

Grupp 1. 21 bostäder eller fler inom 100 meters 

avstånd från varandra, direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde 

1-3 
Grupp 2. 21 bostäder eller fler inom 100 meters 

avstånd från varandra, ej direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde och med fler än 50 % 

permanentboende.  

4-5 

iv 
Grupp 4. 21 bostäder eller fler inom 100 meters avstånd från 

varandra, ej direkt anslutning till befintligt verksamhets-

område och med färre än 50 % permanentboende. Saknar 

prioriteringsordning inom gruppen. 

2 

3 

1 

4 

5 
iv 

iv 

Figur 1 Redovisning av geografisk placering av områden som ska ha allmänna VA-tjänster 
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Samsala och området öster om Vretstorp bedöms som likvärdiga gällande skydd för 

människors hälsa och miljö (tabell 2). Utveckling av Samsala bedöms dock som mer intressant 

för att gynna kommunens utveckling.  

Tabell 2 Prioriteringsordning för grupp 2 

Prioritering Grupp 2: Område med fler än 
20 hushåll, som inte är direkt 
anslutet till befintligt 
verksamhetsområde och som 
har fler än 50 % fastboende 

Motivering av vald prioriteringsordning 

4 Samsala med närområde Områdena anses likvärdiga gällande skyddsbehov för 
människors hälsa och miljö. Samsala med närområde har ett 
större behov ur ett miljöperspektiv medan området öster 
om Vretstorp har större risker för dricksvattenpåverkan. 
Prioriteringsordning utgår då från andra aspekter. Ekonomi 
och teknisk lösning bedöms likvärdiga för utbyggnation av 
allmänt VA.  Prioritering avgörs då utifrån 
samhällsutveckling. Samsala med närområde har i 
översiktsplan pekats ut som utvecklingsområde. Området 
öster om Vretstorp bedöms inte ha behov av 
dagvattentjänst. 

5 Öster om Vretstorp 

 

 

Lycketorp är det enda större området (cirka 15-20 hushåll) som har identifierats tillhöra grupp 3, där 

bostäder som är direkt anslutna till befintliga verksamhetsområden ingår (tabell 3). Fler preliminärt 

identifierade områden redovisas i avsnittet ”Grupp 3: Identifierade områden”. Djupare utredningar 

rekommenderas.  

Tabell 3 Bostadsgrupper som tillhör grupp 3 

Prioritering Grupp 3: Område med färre än 20 hushåll, som är direkt 
anslutet till befintligt verksamhetsområde 

Ej prioriterat inom grupp Lycketorp 

Ej prioriterat inom grupp Övriga områden som ingår i den befintliga sammanhållna 
bebyggelsen.  

 

I grupp 4 ingår två större områden med en hög andel fritidshus. Behov av allmänt VA bedöms initialt 

finnas, men djupare utredningar om till exempel allmänna dagvattentjänster behövs 

rekommenderas. 

Tabell 4 Bostadsgrupper som tillhör grupp 4 

Prioritering Grupp 4: Område med 21-29 hushåll och som har färre än 
50 % fastboende 

Ej prioriterat inom grupp Hultsjön 

Ej prioriterat inom grupp Dampudden 
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Grupp 3: Identifierade områden 
I bilderna nedan visas områden som initialt har identifierats som ingående i den sammanhållna 

bebyggelsen, som till störst del utgörs av befintliga verksamhetsområden. Lycketorp, som också ingår 

i gruppen, visas inte på bild. En djupare analys av områdena och omfattningen kan behöva göras för 

att exakt fastställa justeringar av va-verksamhetsområden.  

Vretstorp 

 

 Östansjö 

 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 
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Sköllersta 

 

 

Hallsberg 

 

Hjortkvarn 

 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 
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Björnhammaren 

 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 
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Susanne Naeslund

Ämne: VB: Kommentarer till VA-planen

Från: Gösta Hedlund <gosta@skogsenergi.eu> 
Datum: 12 oktober 2021 22:17:29 CEST 
Till: Marianne Christiansen <marianne.christiansen@hallsberg.se> 
Kopia: Magnus Andersson <magnus.andersson@hallsberg.se>, Niklas Hasselwander 
<niklas.hasselwander@hallsberg.se>, Conny Larsson <conny.larsson@hallsberg.se> 
Ämne: Kommentarer till VA-planen 

Hej Marianne 
 
Nedan listar jag de synpunkter jag meddelade på kommunstyrelsemötet. 
Mängden av synpunkter var skälet till att jag ansåg det ogörbart att behandla dem under mötet. 
 
För mig känns det av största vikt att VA-planen även är granskad och förankrad hos politiken. 
Jag hoppas du finner synpunkterna värdefulla och emotser ditt svar. 
 
 
1. VA-plan 
Sidan 4, tredje stycke, rad 9: 
ordet "bräddvidd" såvida det inte är en felskrivning så bör det bytas eller förklaras. 
--------------------------------------- 
 
Sidan 6, 
Vattendirektivet, Beskrivning: 
"Anger minsta nivå för vattnets kvalitet och kvantitet i Sverige" 
"minsta" borde bytas till "lägsta" 
----------------------------------------. 
 
Sidan 6, 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, 
Beskrivning: 
"Reglerar produktion av livsvatten för att säkra kvaliteten" 
"livsvatten" är väl en felskrivning, borde stå "dricksvatten"? 
------------------------------------------ 
 
Sidan 9, 
Textstycke under tabell 4. 
"med hänsyn till att bland annat identifiera och utreda översvämningsområden" 
 
Översvämningsområden är identifierade  på länsstyrelsens Klimat GIS: 
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=fede4caebbd44e638e829c54ea18dc0a 
Står även angivet i VA-planen på sidan 25 att "Översvämningsområden har i tidigare skeden 
identifierats" så det kan inte vara motiverat att göra en ny identifiering. 
--------------------------------------- 
 
Sidan 16, 
Under Ställningstagande: 
9.2.1. 
"VA-kollektivets dricksvattenförsörjning ska prioriteras över säkerställande av andra parters 
dricksvattenförsörjning" 
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Kommentar: Detta textstycke kan utgå. Jag anser att alla vattentäkter oberoende av om de är 
kommunala eller enskilda ska ha värderas lika vad gäller skydd. 
---------------------------------------- 
 
Bilaga 3. 
Sidan 1. 
Pos. 4.1.1. 
Åtgärd, fjärde stycket: 
"Riktlinjer när bygglov av nya bostäder ska avslås ska tas fram, för att undvika att skapa nya 
verksamhetsområden för allmänt VA." 
 
Kommentar: Detta textstycke kan utgå. Jag anser att "risken" att vi behöver skapa nya 
verksamhetsområden på grund av ökad nybyggnation där det finns sammanhållen bebyggelse 
snarare är en positiv utveckling för miljön, där vi skapar en möjlighet till omhändertagande av 
avlopp till kommunalt VA system. 
Jämför även skrivningen i 4.4.2 där det anges att storskaliga lösningar ska prioriteras om de är bättre 
än lokala alternativ. 
-------------------------------------- 
 
Pos. 4.3.5. 
Högra kolumnen "Med VA-plan" 
"Strategisk mark avsätts varför optimala marker, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv, inte alltid är tillgängliga." 
 
Kommentar: Som jag tolkar innebörden i skrivningen så ska marker för buffertmagasin avsättas som 
inte alltid är tillgängliga. 
Jag föreslår följande skrivning: 
"Strategisk mark avsätts som är optimala, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och 
som alltid är tillgängliga." 
------------------------------------------- 
 
Pos. 4.3.6 
Bör prövas om det ska läggas till text om vikten av att skydda värden nedströms 
detaljplaneområdet. 
--------------------------------------------- 
 
Pos. 4.4.9 
Högra kolumnen, andra stycket: 
"Säkerställande av att VA-taxan går dit behoven finns, för människor och miljöns skull." 
 
Kommentar: Jag undrar om det ska stå "VA-utbyggnaden" i stället för som nu "VA-taxan"? 
--------------------------------------------- 
 
Bilaga 4 
Sidan 4 
Pos. 3 Första textmeningen börjar med "t är" 
Kommentar: Bör väl stå "Där"? 
--------------------------------------------- 
 
Sidan 6 
Under "Behov av dagvattenhantering" 
Fjärde stycket: 
"Problem uppstår vid dimensionerande regn. Problem anses uppstå när dimensionerande regn 
medför vattendjup högre än 30 cm i bebyggelsen" 
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Kommentar: Vid det vattendjupet är inte infrastrukturen farbar med räddningsfordon. Vid 30 cm 
vattendjup i bebyggelsen anser jag att man nått en "krissituation" inte "problem". 
 
------------------------------------------------ 
 
--  
Med vänlig hälsning 
/Gösta Hedlund 
Hällebo 176 
69791 Pålsboda 
 
Tel: +46(0)703244056 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  2(22) 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Verksamhet och uppdrag ....................................................................... 3 

2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar .............................................. 4 

3 Mål ........................................................................................................ 9 

3.1 HÅLLBAR KOMMUN ................................................................................ 9 

3.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar. ................... 9 

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE .............................................................................. 9 

3.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning 

för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för 

ett lärande genom hela livet. ................................................................................... 9 

3.3 ALLAS INFLYTANDE ................................................................................. 9 

3.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 

kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter. ................................ 9 

3.4 GOD SERVICE ........................................................................................ 10 

3.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett 

professionellt bemötande och god service. ........................................................... 10 
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4.1 Skattefinasierad .................................................................................... 12 

4.2 Avgiftsfinansierad ................................................................................. 12 

5 Investeringsbudget ............................................................................... 13 
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Bilagor 

Bilaga 1: Internkontrollplan 2022 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  3(22) 

 

 

1 Verksamhet och uppdrag 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande: Conny Larsson 

Förvaltningschef: Magnus Ribbing 

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och 
uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och 
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö 
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor 
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår 
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan 
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder. 

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har 
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna 
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där 
jäv annars skulle uppstå. 

Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn har under de senaste åren legat under 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen men sedan januari 2020 finns funktionen 
under Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, 
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta 
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel 
specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också lokalvårdsverksamhet där man arbetar 
mycket med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande 
och ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en 
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra 
anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter, lokala 
ordningsföreskrifter, upplåtelse av allmän platsmark samt olika dispenser. 

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 
anläggningskapital. 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  4(22) 

 

 

2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna, aktiviteterna och 
prioriteringarna för Drift och serviceförvaltningen 2022-2024: 

Fastighetsavdelningen 

Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2022 är att: 

 klara av de investeringar och projekt vi har framför oss 
 hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler genererar.  
 klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har 
 fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att hålla sjuktalen nere 
 uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2 % beräknat på kvm 
 revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster 
 uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på 

förskolorna 
 fortsätta arbetet med underhållsplanen 
 förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2022 
 ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 Ökade fjärrvärmekostnader kräver ett utökat anslag som fördelas på 
kommunens hyresgäster. Kommunhusets hyreskostnader behöver ses över 
eftersom de är snedfördelade, och genomförd renovering och ombyggnad 
ger ökade kapitalkostnader. 

 Klara av att hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter 
fortfarande dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår 
många hus där skicket är undermåligt.  

 Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med 
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta 
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan 
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta 
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här 
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt 
gör. 

 Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens fastigheter t ex 
skolor, kommunhuset, kök Folkasbo/Sköllergården m.m.  

 Nya förskolor behövs, på söder i Hallsberg, i Vretstorp och i Pålsboda. 
 Behov finns av åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation. 
 Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor 

omfattning.  
 En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske. 
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Drift- och serviceförvaltningen 2021  5(22) 

 

 

Måltidsavdelningen 

Utmaningen inför 2022 är att få till en budget som täcker kommande 
kostnadsökningar. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de senaste två åren. 
Även framåt tycks livsmedelspriserna öka i högre takt än vad avdelningen har och 
kanske kommer att få kompensation för. En kostnadsökning syns också framgent 
för specialkost, när det gäller råvaror, och för anpassad kost som kräver 
förstärkning av personella resurser i köken.  

Andra utmaningar för måltidsavdelningen är: 

 att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter 
och kostnader går inte hand i hand. 

 att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas. 
 att öka ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden för 

dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel. 
 att bibehålla en låg sjukfrånvaro. 
 att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det. 
 att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar. 
 Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya 

normer och behov. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med 
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller 
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten 
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya 
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. 

 För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 
krävs det ett tydligt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att 
kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och 
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för 
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik 
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat. 
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.  

 Behov finns även framöver att få en rimlig intäkt för de kostnader som 
genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna förväntar sig att få. 

 Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som 
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror. 

 Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår, 
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska 
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget. 

 Behov finns nu och framöver av utökad administrativ tid för kökscheferna 
och ökade resurser i form av vikarier. 
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Lokalvårdsavdelningen 

Utmaningarna för Lokalvårdsavdelningen under 2022 är: 

 Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för 
teamledare. 

 Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent 
vatten" i verksamheten. 

 Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen 
inom Lokalvårdsavdelningen. 

 Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt 
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar, så att 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls. 

 Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. 

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under 
2022 är: 

 Anslaget för beläggningsunderhåll under 2022 täcker inte behovet som 
krävs för att upprätthålla nuvarande gatu- och vägnäts standard. 

 Fortsatta anpassningsåtgärder för att slutföra flytten till Kommunaltekniska 
huset, och en ny tvätthall behöver byggas. 

 Utbyte behövs av bristfällig belysning. 
 Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, 

åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet. 
 Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, behöver bytas ut och 

kostnaden hanteras inom budgetram. Underlag för budget 2022–2024 
behöver tas fram. 

 Gatu- och trafikingenjörens och trafikhandläggarens arbetsuppgifter är 
omfattande. Stora personella insatser behövs bland annat inom 
beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och 
vägmärken. 

 Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat för 
belysning och vägunderhåll. 

 Eko-parken behöver resurser för att kunna hålla en hög standard när det 
gäller tillgänglighet och årligt underhåll av äventyrslekplats, hinderbana 
och Hälsans stig.  

 Inköp av maskiner och fordon för utbyte behöver ske kontinuerligt och 
även trafikanordningar och trafikskyltar behöver bytas ut. 

 Lekplatsernas upprustning och tillgänglighet behöver ses över årligen. 
 Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver antingen repareras eller 

bytas ut. 
 Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver 

genomföras årligen på samma nivå som tidigare. 
 Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas 

ut. 
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Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens avgiftsfinansierade verksamhet 
under 2022 är: 

 Genomförande av VA-saneringsplanen med hänsyn till budget och 
verksamhetens förutsättningar. 

 VA-systemet Vabas behöver kompletteras med grunddata kring 
kommunens VA-nät. 

 Genomförda inventeringar över återkommande källaröversvämningar visar 
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet 
behöver ligga även fortsatt på en relativt hög nivå. 

 Årliga återkommande investeringsbehov rörande maskiner och utrustning 
enligt en särskild plan. 

 Personalbyggnaden vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler 
är inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också 
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark i detaljplanen och ett 
permanent bygglov för en sådan placering kommer därför inte kunna 
beviljas. En lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds. 

 Tisarens VA-distributionsnät byggs enligt plan kommande år. 
 Projektet Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som 

bildats. Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp 
att beaktas. 

 En helt ny VA-taxa enligt Svenskt vattens riktlinjer ska tas fram. 

Bostadsanpassning 

Utmaningarna för Bostadsanpassningen under 2022 är att: 

 de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen tidigare finns inte kvar, 
då bedöms de ekonomiska förutsättningarna inte vara tillräckliga.  

Bygglov och miljötillsyn 

Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av 
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en 
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan 
kommun har ökat. I och med det nya verksamhetssystemet skapas möjligheter för 
att all administrativ hantering ska kunna ske i Kumla. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen är under 
implementering. Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut. De 
nya systemet kommer att vara mer anpassade för arbete i fält så att det 
administrativa arbetet kan effektiviseras. 

Alkohol och tobakstillsyn 

Alkohol- och tobakstillsynen har tidigare legat under Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, men sedan januari 2020 finns funktionen på Drift- 
och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg 
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gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak 
samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel har 
Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. 
Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare. 

Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra 
kommunerna och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten 
enligt respektive lagstiftning. 

Kommunerna tar ut avgifter från försäljningsställena för sin tillsyn av 
detaljhandeln avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också 
ut för den restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt 
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun 
har för verksamheten. 

Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott. 
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten 
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam 
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till 
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens 
kostnader över tid. 

Avslutande kommentar 

Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är 
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till 
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett 
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om 
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta 
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar 
för en fortsatt god utveckling med utrymme för kommande behov av insatser. 
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3 Mål 

3.1 HÅLLBAR KOMMUN 

3.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors 

livskvalitet ökar. 

Nämndmål Indikatorer 

Klimat- och miljöpåverkan från nämndens 
verksamheter ska årligen minska. 

Andelen långsiktigt hållbara miljövänliga bränslen 
ska öka. 
Energianvändningen ska minska. 
Energianvändningen ska normalårskorrigeras. 
Antalet oplanerade bräddningar inom VA ska inte 
vara fler än fem stycken per år. 
Kostnad för Matsvinnet ska minska. 
I samråd med köpande förvaltningar ska andelen 
ekologiska och närproducerade livsmedel ökas i 
enlighet med ”Nationella livsmedelsstrategin fram 
till 2030”. 

Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska 
ligga på en låg nivå. 

Korttidssjukfrånvaron ska ligga på högst 4 %. 

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

3.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en 

förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett 

gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela 

livet. 

Nämndmål Indikatorer 

Medverka till att fler ungdomar och vuxna kommer i 
sysselsättning och därmed når egen försörjning. 

Antalet praktik- och ferieplatser som erbjuds ska 
vara minst 65 stycken per år. 

Förvaltningens verksamheter ska verka för att 
lärandet fortsätter genom hela arbetslivet. 

 

3.3 ALLAS INFLYTANDE 

3.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och 

samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer 

och synpunkter. 

Nämndmål Indikatorer 

Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, 
frågor, ansökningar och felanmälningar tas tillvara 
på ett effektivt och flexibelt sätt. 

Anmälaren ska, utöver autosvar, erhålla någon form 
av återkoppling inom en arbetsdagar. 

Förvaltningen ska tillsammans med nämnden 
genomföra minst ett besök per år i kommunens 
varje tätort 

Ortsbesök 
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3.4 GOD SERVICE 

3.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska 

alltid ge ett professionellt bemötande och god service. 

Nämndmål Indikatorer 

Där så är lämpligt ska e-tjänster erbjudas 
kommunens invånare och abonnenter. 

 

Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen 
och mellan förvaltningarna i kommunen ska 
utvecklas. 

 

Det professionella bemötandet ska utvecklas. NKI finns för företag. Enkät finns för en del interna 
kunder, kan där styra en del frågeställningar. 
Kritik på teknik, enkät för de tekniska områdena 
kan användas. 
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4 Driftbudget 

Driftbudget  

Antaganden och ramtilldelning skatt 

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 
perioden 2022–2024. Den beslutade ramtilldelningen av den 
skattefinansierade verksamheten för Drift- och servicenämnden är: 

2022: 32 818 tkr 

2023: 32 925 tkr 

2024: 33 032 tkr 

Personalkostnader 

Personalkostnader bygger på 2021 års lönenivå. 

Hyror 

Internhyror utgår från 2021 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under 
budgetperioden 2022-2024 och hänsyn tagen även till andra förändringar som kan 
påverka, som till exempel verksamhetsförändringar som kan innebära nya lokaler 
eller uppsagda lokaler som saknar nya hyresgäster. 

Kapitalkostnader och driftkonsekvenser 

Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade 
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar 
på nu pågående projekt. Alla projekt ska komponentavskrivas när projektet är 
avslutat vilket kan förändra avskrivningstiden och slutligen påverka våra 
kapitalkostnader i verksamhetens budget. 

Internräntan är 2,5 % 

Behov/satsningar 

Avvaktar nämndbeslut. 

VA-verksamheten 

Den beslutade ramtilldelningen av den avgiftsfinansierade verksamheten för 
Drift- och servicenämnden är: 

2022: 0 tkr 

2023: 0 tkr 

2024: 0 tkr 

Drift- och servicenämnden föreslår en höjning av taxan 2022 med 7 %. Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. 

Lönerna räknas upp med 2,3%. Internräntan är 1,5 %. 

När det gäller kapitalkostnader är de beräknade för samtliga föreslagna 
investeringar och nu pågående med beräknade avskrivningar. Alla projekt ska 
komponentavskrivas när projektet är avslutat vilket kan förändra 
avskrivningstiden och slutligen påverka våra kapitalkostnader i verksamhetens 
budget.  
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4.1 Skattefinansierad 

Skattefinansierad verksamhet 

Belopp i tkr Budget 2021 Budget 2022 Flerårsplan 2023 Flerårsplan 2024 

Intäkter 169 733 176 080 180 680 183 642 
Kostnader -208 746 -208 898 -213 605 -216 674 
-varav personal -69 087 -75 291 -76 150 -77 016 
-varav kapital -36 359 -39 927 -41 136 -42 718 
-varav lokal -33 197 -33 582 -33 917 -34 257 
-varav övrigt -70 103 -60 098 -62 402 -62 683 
Totalt -39 013 -32 818 -32 925 -33 032 

 

 

 

  

4.2 Avgiftsfinansierad 

Avgiftsfinansierad VA-verksamhet 

Belopp i  tkr Budget 2021 Budget 2022 Flerårsplan 2023 Flerårsplan 2024 

Intäkter 36 272 38 965 41 111 43 744 
Kostnader -36 272 -38 965 -41 111 -43 744 
-varav personal -7 864 -8 044 -8 229 -8 419 
-varav kapital -10 503 -9 083 -10 199 -11 074 
-varav lokal -4 592 -5 325 -5 391 -5 511 
-varav övrigt -13 313 -16 513 -17 292 -18 740 
Totalt 0 0 0 0 
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5 Investeringsbudget 

5.1 Skattefinansierad 

Reinvestering (tkr) 

Investeringsprojekt Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Ortsbesök 0 -100 -100 
Skärmtak Skördetröskan -1 900 0 0 
Fastighet:    
Brandskydd och larm 
skolor -500 -750 -750 
Kamerabevakning och 
låssystem -400 0 0 
Asfaltering ytor inkl 
belysning och 
servisledningar 0 -1 000 -1 000 
Skolgårdar lekutrustning -438 -250 -250 
Belysning Skördetröskan 0 -300 0 
Laddplatser för elbilar 
Skördetröskan 0 -100 -100 
Upprustning Damm 
Kånsta   -300 0 
Måltidsavdelningen:    
Maskiner kök -1 400 -2 000 -2 000 
Lokalvårdsavdelningen:    
Maskiner och fordon -200 -300 -500 
Gata/Park:    
Färdigställande av Vingar 
gata  -250 -250 
Inköp Maskiner och 
fordon -800 -1 400 -3 550 
Trafikanordningar -100 -200 -200 
Gator och vägar 
gemensamt, beläggning -475 -375 0 
Tillgänglighetsanpassning -50 -100 -100 
Gatubelysning -250 -300 -300 
Lekplatser, upprustning 
och tillgänglighet -437 -250 -400 
Manskapsbodar i orterna 0 0 -100 
Offentlig toalett vid 
rastplats Hjortkvarn  -300 0 
Inventarier verkstad -50 0 0 
BIR-grindar -100 -250 -250 
Ekoparken -100 -200 -200 
Trafiksäkerhetsprojekt: -1 000 -1 000 -1 000 
Totalt DOS Skatt -8 200 -9 725 -11 050 
Beslutad budgetram -8 200 -8 200 -8 200 
Avvikelse 0 -1 525 -2 850 
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5.2 Avgiftsfinansierad 

Reinvesteringar VA (tkr) 

Investeringsprojekt Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Maskin- och 
fordonsanskaffning -400 -400 -400 
Sanering VA-nät -5 000 -5 000 -5 000 
VA-avdelningens 
investeringar -4 900 -2 000 -2 000 
Vattentankstation på 
norr i Hallsberg 0 -200 0 
Ågatan Hjortkvarn -125 -125 0 
Totalt DOS 
avgiftsfinansierat -10 425 -7 725 -7 400 
Beslutad budgetram -24 300 -15 600 -15 600 
Avvikelse 13 875 7 875 8 200 
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6 Budget på ansvar och verksamhetsnivå 
skattefinansierat/avgiftsfinansierat 

Skattefinansierad budget 
per avdelning på 
verksamhetsnivå. Belopp 
i tkr 

Ansvar/ 
Verksamhet 

Budget 2021 Budget 2022 
Flerårsplan 

2023 
Flerårsplan 

2024 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

300000         

Intäkter   0 0 0 0 

Kostnader   -311 -318 -318 -325 

Nettobudget   -311 -318 -318 -319 

Varav verksamhet:           

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

10000 -311 -318 -318 -319 

            

Förvaltningschef 300001         

Intäkter   1 743 4 068 4 016 3 774 

Kostnader   -4 264 -5 220 -5 469 -6 080 

Nettobudget   -2 521 -1 152 -1 453 -2 306 

Varav verksamhet:           

Teknisk planering 21500 -529 -515 -516 -516 

Energirådgivning 22501 0 0 0 0 

Avfallshantering 
gemensamt 

87000 7 0 0 0 

Gemensamma 
verksamheter 

92000 -1 999 -637 -937 -1790 

            

Fordonsverkstad 301000         

Intäkter   1 537 1 537 1 553 1 568 

Kostnader   -1 801 -1 897 -1 903 -1 908 

Nettobudget   -264 -360 -350 -340 

Varav verksamhet:           

Gatukontorets 
reparationsverkstad 

92023 -227 -323 -313 -302 

Förbrukningslager 92024 -37 -37 -37 -38 
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Fordonsförvaltare 301500         

Intäkter   3 716 4 189 4 234 4 280 

Kostnader   -3 716 -4 189 -4 234 -4 280 

Nettobudget   0 0 0 0 

Varav verksamhet:           

Fordonsförvaltare 92016 0 20 20 20 

Bilpoolens leasingbilar 92025 0 -20 -20 -20 

            

Teknisk chef 302000         

Intäkter   0 0 0 0 

Kostnader   -2 345 -2 864 -3 421 -3 429 

Nettobudget   -2 345 -2 864 -3 421 -3 429 

Varav verksamhet:           

Teknisk planering 21500 -955 -1 533 -1 536 -1 538 

Gator och vägar gemensamt 24900 -1 390 -1 331 -1 330 -1 331 

Lakvattenrening 87005 0 0 -555 -560 

            

Gatuingenjör 302300         

Intäkter   5 5 5 5 

Kostnader   -12 908 -7 208 -7 269 -7 331 

Nettobudget   -12 903 -7 203 -7 264 -7 326 

Varav Verksamhet:           

Gator och vägar gemensamt 24900 0 -30 -30 -31 

Beläggningsunderhåll 24901 -8 231 -2 398 -2 419 -2 440 

Gatubelysning 24906 -3 436 -3 509 -3 541 -3 572 

Broar/stödmurar 24907 -1 236 -1 266 -1 274 -1 283 

            

Trafikhandläggare 302301         

Intäkter   266 215 217 219 

Kostnader   -988 -979 -988 -998 

Nettobudget   -722 -764 -771 -779 

Varav Verksamhet:           

Trafikreglering 24913 -526 -446 -450 -455 

Parkerings-övervakning 24914 -196 -318 -321 -324 
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Gata/Park 330000         

Intäkter   15 463 15 731 16 748 17 777 

Kostnader   -30 358 -31 334 -31 484 -31 640 

Nettobudget   -14 895 -15 603 -14 736 -13 863 

Varav Verksamhet:           

Gator och vägar gemensamt 24900 -5 597 -5 709 -5 724 -5 739 

Vinterväghållning 24902 -3 420 -2 812 -2 837 -2 863 

Barmarksrenhållning 24903 -824 -824 -832 -841 

Gröna ytor 24904 -203 -243 -246 -248 

Trafikanordning 24905 -531 -531 -536 -541 

Dagvattenavledning 24908 -398 -398 -402 -406 

Bidrag till vägsamfällighet 24911 -940 -990 -1 040 -1 050 

Enskilda utfartsvägar 24912 -20 -20 -20 -21 

Parker m.m. 25000 -692 -692 -699 -706 

Skogs- och naturparker 25001 -1 241 -1 279 -1 289 -1 298 

Gräsytor 25002 -1 325 -1 450 -1 465 -1 479 

Planteringsytor, 
utsmyckning 

25003 -1 181 -1 198 -1 209 -1 220 

Lekplatser 25004 -646 -659 -663 -666 

Personal 92021 1 218 147 1 110 2 084 

Maskiner 92022 905 1 055 1 116 1 132 

            

Fastighet 112100 - 112150       

Intäkter   83 854 84 036 86 827 88 152 

Kostnader   -84 636 -84 736 -87 550 -88 899 

Nettobudget   -782 -700 -723 -747 

Varav Verksamhet:           

Allmän markreserv 21505 -23 -84 -84 -85 

Fastighetsreglering 21506 -101 -229 -231 -233 

Bostads- och affärshus 21507 -111 -235 -236 -237 

Natur- och kulturreservat 25005 -62 -62 -62 -62 

Gemensamma lokaler 91000 130 -36 -36 -36 

Förvaltningslokaler 91010 -1 883 -1087 -1283 -1482 

Fritidslokaler 91020 2553 2870 2964 3058 

Skol- och förskolelokaler 91030 6725 7892 8131 8372 

Vård- och omsorgslokaler 91040 -26 35 45 54 

Övriga lokaler internt 91050 1434 535 542 549 

Övriga lokaler externt 91060 -341 -342 -344 -346 

Fastighetsförvaltning 91070 -1 332 -1 515 -1 538 -1 561 

Vaktmästeri 91071 -4 609 -5 001 -5 073 -5 146 

Teknikgrupp 91072 -1 296 -1 383 -1 403 -1 423 

Snickare 91073 -1 149 -2 164 -2 197 -2 230 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  18(22) 

 

 

Hjälpmedelscentralen 91074 254 256 259 261 

Gemensamma 
verksamheter 

92000 -945 -150 -175 -200 

            

Bostadsanpassning 112190         

Intäkter   0 0 0 0 

Kostnader   -1 693 -1 744 -1 758 -1 772 

Nettobudget   -1 693 -1 744 -1 758 -1 772 

Varav Verksamhet:           

Bostadsanpassning* 51001 -1 693 -1 744 -1 758 -1 772 

*Tillägg 500 tkr 2018, 500 tkr 2019, 1 mkr 
2020, 0 kr 2021 - 2024 

        

Lokalvårdsverksamhet 1122*         

Intäkter   20 860 21 180 21 392 21 606 

Kostnader   -20 860 -21 180 -21 392 -21 606 

Nettobudget   0 0 0 0 

            

Varav Verksamhet:           

Förvaltningslokaler 91010 -9 -9 -9 -9 

Fritidslokaler 91020 0 0 0 0 

Skol- och förskolelokaler 91030 -19 -19 -19 -19 

Vård- och omsorgslokaler 91040 -11 -11 -11 -11 

Övriga lokaler internt 91050 0 0 0 0 

Övriga lokaler externt 91060 0 0 0 0 

Städverksamhet 91080 39 39 39 39 

Övrig städ externt 91090 0 0 0 0 

            

Måltidsverksamhet 1123*         

Intäkter 38 396 41 187 41 716 42 250 

Kostnader   -38 396 -41 187 -41 716 -42 250 

Nettobudget   0 0 0 0 

Varav Verksamhet:           

Måltidsverksamhet 92030 0 0 0 0 

            

Miljö 210000         

Intäkter   1 374 1 374 1 388 1 402 

Kostnader   -3 346 -3 113 -3 144 -3 175 

Nettobudget   -1 972 -1 739 -1 756 -1 773 

Varav Verksamhet:           

Miljöbalken 26100 -1 167 -1 051 -1 061 -1 072 

Livsmedelslagen 26101 -805 -688 -695 -701 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  19(22) 

 

 

Bygglovsverksamhet 220000         

Intäkter   1 636 1 636 1 652 1 669 

Kostnader   -2 241 -2 007 -2 027 -2 047 

Nettobudget   -605 -371 -375 -378 

Varav Verksamhet:           

Bygglovsverksamhet 21501 -605 -371 -375 -378 

            

Alkohol-, tobak- och 
läkemedelstillsyn  

250000         

Intäkter   883 921 930 939 

Kostnader   -883 -921 -930 -939 

Nettobudget   0 0 0 0 

Varav verksamhet:           

Alkoholtillstånd 26700 -407 -398 -401 -406 

Tobakstillstånd 26701 306 232 234 237 

Läkemedelstillstånd 26702 101 166 167 169 

            

Summa Budget DOS på 
verksamhetsnivå 

-39 013 -32 818 -32 925 -33 032 

Beslutad budgetram   -39 013 -32 818 -32 925 -33 032 

Avvikelse   0 0 0 0 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Avgiftsfinansierad budget 
per avdelning på 
verksamhetsnivå (VA). 
Belopp i tkr 

Ansvar/     
Verksamhet 

Budget 2021 Budget 2022 
Fleråsplan 

2023 
Fleråsplan 

2024 

VA-ingenjör 302400         

Intäkter   0 0 0 0 

Kostnader   -272 -277 -280 -283 

Nettobudget   -272 -277 -280 -283 

Varav Verksamhet:           

Inventering VA-nät 86504 -272 -277 -280 -283 

            

Arbetsledare VA-rörnät 330100         

Intäkter   0 0 0 0 

Kostnader   -2 303 -2 983 -2 978 -3 002 

Nettobudget   -2 303 -2 983 -2 978 -3 002 

Varav verksamhet:           

VA-nät gemensamt 86508 -2 303 -2 983 -2 978 -3 002 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  20(22) 

 

 

Vatten och avlopp 330200         

Intäkter   931 1 475 2 358 3 417 

Kostnader   -2 504 -2 494 -2 478 -2 480 

Nettobudget   -1 573 -1 019 -120 937 

Varav verksamhet:           

VA-nät gemensamt 86508 -1 573 -1 019 -120 937 

            

Vatten och avlopp 330300         

Intäkter   280 280 280 280 

Kostnader   -4 897 -5 024 -5 073 -5 122 

Nettobudget   -4 617 -4 744 -4 793 -4 842 

Varav verksamhet:           

VA-nät gemensamt 86508 -37 -36 -35 -35 

Leverans vatten 86512 -3 301 -3 377 -3 411 -3 444 

Spillvattenavledning 86513 -732 -757 -765 -773 

Dagvattenavledning 86514 -469 -494 -501 -509 

Dagvattenhantering 86515 -28 -29 -29 -29 

Maskiner VA 86518 -50 -51 -52 -52 

            

Enhetschef VA-avdelning 350000         

Intäkter   35 061 37 210 38 473 40 047 

Kostnader   -22 536 -24 340 -26 368 -28 832 

Nettobudget   12 525 12 870 12 105 11 215 

Varav verksamhet:           

VA-försörjning gemensamt 86500 -1 593 -2 500 -4 276 -6 348 

VA-avgifter hushåll 86501 27 775 27 116 28 228 29 625 

VA-avgifter industri 86502 5 936 8 830 8 979 9 155 

Inventering VA-nät 86504 -2 -2 -2 -2 

Anskaffning vatten 86505 -3 415 -3 480 -3 515 -3 554 

Produktion vatten 86506 -925 -939 -949 -965 

Distribution vatten 86507 -16 -15 -14 -14 

Avloppspumpstationer 86509 -845 -1 025 -1 034 -1 055 

Reningsverk 86510 -12 027 -12 275 -12 469 -12 747 

Reserv vattentäkter 86511 -116 -117 -118 -121 

Slamhantering VA 86516 -818 -1 344 -1 357 -1 371 

Vattenmätning 86517 -940 -956 -973 -990 

Maskiner VA 86518 -489 -423 -395 -398 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  21(22) 

 

 

Teknisk chef VA 350001         

Intäkter   0 0 0 0 

Kostnader   -3 760 -3 847 -3 934 -4 025 

Nettobudget   -3 760 -3 847 -3 934 -4 025 

Varav verksamhet:           

VA-försörjning gemensamt 86500 -2 795 -2 861 -2 925 -2 993 

Inventering VA-nät 86504 -597 -610 -624 -639 

VA-nät gemensamt 86508 -368 -376 -385 -393 

            

Summa Budget VA på verksamhetsnivå 0 0 0 0 

Beslutad budgetram   0 0 0 0 

Avvikelse   0 0 0 0 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2021  22(22) 

 

 

7 Personalplan 

I nuläget har förvaltningen 157 anställda varav 94 kvinnor och 63 män. 

Beräknade pensionsavgångar under åren 2022 - 2024: 

ÅR 2022 2023 2024 

Stab 1 0 0 
Fastighetsavdelning 1 0 1 
Måltidsavdelning 2 1 0 
Lokalvårdsavdelning 1 0 1 
Teknisk avdelning gata/park 1 0 1 
Teknisk avdelning VA 0 0 0 
Summa 6 1 3 
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Planera - Komprimerad - 2021 (Drift- och serviceförvaltningen) 
DET ÖPPNA HALLSBERG 

Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

HÅLLBAR 
KOMMUN  

Hallsbergs kommun 
ska vara ett 
ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt 
hållbart samhälle, 
där människors 
livskvalitet ökar.  

Klimat- och 
miljöpåverkan från 
nämndens 
verksamheter ska 
årligen minska.  

 Andelen långsiktigt 
hållbara miljövänliga 
bränslen ska öka.  

Indikator Andelen långsiktigt hållbara 
miljövänliga bränslen ska 
öka. Ska redovisas i 
årsredovisningen, totala och 
ökning.  

2022-12-31 

Energianvändningen 
ska minska. 
Energianvändningen 
ska 
normalårskorrigeras.  

Indikator 
Antal Kwh/m2 
 

Jämfört 2021  

Antalet oplanerade 
bräddningar inom 
VA ska inte vara fler 
än fem stycken per 
år.  

Indikator   

Kostnad för 
Matsvinnet ska 
minska.  

Indikator 
2 % 
 

Förvaltningen får i uppdrag 
att komma fram till ett 
jämförelsetal 
Två mätperioder per år. 
Sammanlagda vikten av 
matsvinn i kg blir 
jämförelsetal mot föregående 
år. 

 

I samråd med 
köpande 
förvaltningar ska 
andelen ekologiska 
och närproducerade 
livsmedel ökas i 
enlighet med 
”Nationella 
livsmedelsstrategin 
fram till 2030”.  

Indikator Frågan om hur andelen 
ekologiska och 
närproducerade livsmedel 
ska anpassas till den 
nationella livsmedelsstrategin 
ska tas upp vid möten med 
avdelningens kunder minst 
två gånger per år och 
andelen ska även redovisas 
två gånger per år för 
nämnden. (Ska in under 
indikator nationella 
livsmedelsstrategin.)  

2022-12-31 
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Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

  Förvaltningen ska undvika 
användningen av 
kemikalier, plast och 
produkter som påverkar 
människor och miljö 
negativt, inom alla 
verksamheter.  

2022-12-
31 

  Näringsämnen från 
avloppsslammet ska 
återföras i kretsloppet.  

2022-12-
31 

  Frågan om hur andelen 
ekologiska och 
närproducerade livsmedel 
ska anpassas till den 
nationella 
livsmedelsstrategin ska tas 
upp vid möten med 
avdelningens kunder minst 
två gånger per år och 
andelen ska även 
redovisas två gånger per 
år för nämnden. Ska in 
under indikator nationella 
livsmedelsstrategin.  

2022-12-
31 

  Andelen långsiktigt 
hållbara miljövänliga 
bränslen ska öka. Ska 
redovisas i 
årsredovisningen, totala 
och ökning. Flyttas till 
indikator. 

2022-12-
31 

Förvaltningen ska 
verka för att 
sjukfrånvaron ska 
ligga på en låg 
nivå.  

 Korttidssjukfrånvaron 
ska ligga på högst 
4 %.  

Indikator   

LIVSLÅNGT 
LÄRANDE  

Allas lika rätt till en 
bra utbildning är en 
förutsättning för ett 
samhälle där alla 

Medverka till att fler 
ungdomar och 
vuxna kommer i 
sysselsättning och 

 Antalet praktik- och 
ferieplatser som 
erbjuds ska vara 

Indikator Faktiskt utfall redovisas för 
nämnden vid delår och helår 
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Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

ges möjligheten till 
ett gott liv. 
Kommunen ska 
verka för ett lärande 
genom hela livet.  

därmed når egen 
försörjning.  

minst 65 stycken per 
år.  

Förvaltningens 
verksamheter ska 
verka för att 
lärandet fortsätter 
genom hela 
arbetslivet.  

   Förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan 
ska revideras vartannat år.  

2022-12-
31 

  Förvaltningen ska ha en 
plan för varje 
medarbetares 
kompetensutveckling.  

2022-12-
31 

ALLAS 
INFLYTANDE  

Hallsbergs kommun 
ska värna om och 
samverka med 
kommuninvånarna 
och vara lyhörd för 
idéer och 
synpunkter.  

Möjliggöra att 
invånarnas 
synpunkter, 
förslag, frågor, 
ansökningar och 
felanmälningar tas 
tillvara på ett 
effektivt och 
flexibelt sätt.  

 Anmälaren ska, 
utöver autosvar, 
erhålla någon form 
av återkoppling inom 
en arbetsdagar.  

Indikator   

  Uppföljning av systemet 
för synpunkter och 
felanmälan ska redovisas 
skriftligen för Drift- och 
servicenämnden två ggr 
per år  

2022-12-
31 

Förvaltningen ska 
tillsammans med 
nämnden 
genomföra minst 
ett besök per år i 
kommunens varje 
tätort 

 Ortsbesök  Indikator   

GOD SERVICE  Representanter för 
Hallsbergs kommun 
ska alltid ge ett 
professionellt 
bemötande och god 
service.  

Där så är lämpligt 
ska e-tjänster 
erbjudas 
kommunens 
invånare och 
abonnenter.  

 
 

  Skapa e-tjänster  2022-12-
31 

Samarbetet mellan 
avdelningarna i 
förvaltningen och 
mellan 
förvaltningarna i 

   Nöjdkundundersökning 
och 
resultatuppföljningsmöten 
ska genomföras minst 
årligen med köpande 
förvaltningar.  

2022-12-
31 
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Strategiskt 
område 

Strategiskt mål Nämndmål   Mätetal Typ av mätetal Aktivitet Slutdatum 

kommunen ska 
utvecklas.  

Det professionella 
bemötandet ska 
utvecklas.  

 NKI finns för företag. 
Enkät finns för en 
del interna kunder, 
kan där styra en del 
frågeställningar.  

Indikator Redovisa resultaten vid 
nästkommande nämndmöte 

 

Kritik på teknik, 
enkät för de tekniska 
områdena kan 
användas.  

Indikator Redovisa resultaten vid 
nästkommande nämndmöte 

 

  Utbildning, föreläsningar 
och förvaltningsdagar.  

2022-12-
31 
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