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Inledning
Att säkerställa tillgången på rent dricksvatten är en av de viktigaste framtidsfrå-
gorna i världen. Naturgivna förutsättningar, som berggrundens sammansättning 
och lokala markförhållanden, såväl som mänsklig påverkan riskerar förorena våra 
dricksvattentäkter och vattendrag och därmed orsaka problem för människors hälsa 
eller miljön. Den mänskliga påverkan beror delvis på brister hos enskilda avlopps-
anläggningar eller på dåliga förutsättningar för enskilda avloppsanläggningar.

Dåliga lokala förutsättningar för att lösa vatten och avlopp samt otydlighet om 
kommunens planer för VA-utbyggnad kan vara ett hinder för den enskilde fastig-
hetsägarens möjligheter att bygga och utveckla sitt boende. VA-planen ger tydlighet 
om vad som gäller. 

Syfte och huvuddrag
Syftet med VA-planen är att på ett strukturerat sätt arbeta för en långsiktigt hållbar 
vatten och avloppsförsörjning i kommunen. VA-planen ger en större tydlighet och 
framförhållning gentemot den kommunala organisationen, kommuninvånarna och 
andra som äger fastigheter i Falu kommun. 

Den kommunala organisationen ges därmed förutsättning att göra långsiktigt håll-
bara och kostnadseffektiva investeringar i VA. 

VA-planen omfattar följande delar:

•	 Prioriteringsgrunder	för	bedömning	av	behov

•	 Plan	för	den	allmänna	VA-anläggningen

•	 VA-utbyggnadsplan	för	allmänt	VA	

•	 Områden	på	väg	mot	allmän	VA-anläggning

•	 Områden	med	fortsatt	enskild	VA-försörjning

VA-planen omfattar inte hantering av dag- och dränvatten1. Dessa behandlas i en 
dagvattenstrategi för Falu kommun. 

1 Se ordlista
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VA-planen omfattar inte utbyggnad av allmänt VA i nyexploateringsområden. 
Dessa redovisas i översiktsplanen och i bostadsprogrammet.

Metod
Inledningsvis kartlades befintlig kunskap om vattenstatus och omhändertagandet 
av avloppsvattnet i kommunen. VA-översikten2, VA-strategin3 och en tidigare gjord 
VA-utredning från 1975 samt miljönämndsärenden och bygglovsärenden utgjorde 
underlag för bedömningen.

De kartlagda områdena har utretts utifrån bifogade prioriteringsgrunder, se bi-
laga 1. Områdena	har	sedan	sorterats	och	prioriterats	varefter	vissa	av	dem	lagts	i	
VA-utbyggnadsplanen, medan andra blivit utredningsområden. Det är behovet av 
allmänt vatten och avlopp som bestämmer uybyggnadsordningen. 

Föränderliga dokument

VA-utbyggnadsplanen för allmänt VA måste vara ett levande dokument som ska 
kunna revideras. 

I VA-utbyggnadsplanens första fem år anges exakta årtal för planerad utbyggnad. 
Därefter ligger områdena i tidsintervall 5-10 år respektive 10-20 år. 

Det finns i kommunen ytterligare områden med indikationer på problem med 
dricksvattenkvaliten eller omhändertagandet av avloppsvatten som behöver utredas 
utifrån risken för hälsa och miljön. Det finns idag kännedom om ett tjugotal så-
dana	områden.	Om	det	vid	miljönämndens	tillsyn	visar	sig	att	problemen	behöver	
lösas i ett större sammanhang4  läggs området in i VA-utbyggnadsplanen. 

Det finns också områden med befintlig bebyggelse som idag har fungerande enskild 
VA-försörjning men som inte klarar ytterligare bebyggelse. Förtätning inom sådana 
områden kan innebära att de behöver läggas in i VA-utbyggnadsplanen. 

Revidering i VA-utbyggnadsplanen beslutas av kommunstyrelsen och bereds av en 
förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp med ansvar för VA-frågor.

2 VA-planeringens steg 1 

3 VA-planeringens steg 2, antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14 
4 Se ordlista

Arbetsmetodens flöde
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Plan för den allmänna VA-anläggningen
Större delen av bebyggelsen i kommunens tätorter ingår i verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket 
en eller flera vattentjänster, exempelvis allmänt (kommunalt) vatten och avlopp, ska 
ordnas.

Hur huvudmannen Falu Energi & Vatten ska driva VA-anläggningen framgår av 
VA-strategin. Det handlar främst om långsiktigt och effektivt drift-, underhålls- 
och förnyelsearbete samt skydd av dricksvatten.

Nytillkommande bebyggelse bör i första hand lokaliseras till lägen inom eller i nära 
anslutning till befintligt verksamhetsområde för att effektivt nyttja befintlig infra-
struktur. 

Områden	som	finns	inom	redan	befintligt	verksamhetsområde	men	som	inte	är	
utbyggda med allmänt VA hanteras i VA-utbyggnadsplanen, se bilaga 2. I vissa fall 
gränsar dessa områden till områden utanför verksamhetsområde, de beskrivs då 
tillsammans i bilaga 2.  

VA-utbyggnadsplan för allmänt VA
VA-utbyggnadsplanen visar områden med behov av allmänt VA och i vilken ord-
ning dessa planeras byggas ut. VA-utbyggnadsplanen består av två delar, en beskriv-
ning	av	VA-utbyggnadsområdena	och	en	tids-	och	ekonomiplan.	Områdena	har	
prioriterats efter utredning, se metodavsnitt.  VA-utbyggnadsplan, se bilaga 2.

Områden på väg mot allmän  
VA-anläggning
Områden	som	är	på	väg	mot	allmänt	VA	ska	hanteras	enligt	VA-strategin.	Vid	
behov ska en handlingsplan som förtydligar VA-strategins förhållningssätt upprättas 
för berört område. Detta görs av en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp 
med ansvar för VA-frågor.

Situationer som kan utlösa behovet av handlingsplan är när intresse för nybyggna-
tion ökar risken för olägenheter i väntan på utbyggnad.  I dessa fall kan det behöva 
tydliggöras hur bygglov ska hanteras och om det är möjligt att ge tillstånd till 
enskilda avlopp i väntan på utbyggnad. 
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Områden med fortsatt enskild  
VA-försörjning
De fastigheter som idag inte ingår i verksamhetsområde och inte finns med i 
VA-utbyggnadsplanen hänvisas till att själva ansvara för omhändertagandet av sitt 
avloppsvatten och/eller sin vattenförsörjning. 

I områden där antalet fastigheter närmar sig ett antal som motsvarar ”ett större 
sammanhang” måste ansvaret enligt § 6 LAV5  beaktas innan ytterligare byggnation 
tillåts. Miljönämnden ger signal om risken för detta i samband med bygglovsre-
miss. 

Bland de områden i kommunen som fortsättningsvis kommer att ha enskilda 
avloppslösningar eller där väntetiden för utbyggnad av allmänt VA är mer än 10 år 
gör miljönämnden tillsyn enligt följande rangordning:

1. Resterande avlopp inom hög skyddsnivå

2. Minireningsverk som står på tur för tillsyn

3. Avlopp i anslutning till aktuella utbyggnadsområden för allmänt VA 

4. Områden	som	kan	komma	att	omfattas	av	§	6	LAV	men	som	inte	finns	
med i  VA-utbyggnadsplanen, sk. utredningsområden

5. Områden	som	finns	med	i	VA-utbyggnadsplanen	men	där	väntetiden	är	
mer än 10 år

6. Bebyggelsegrupper med färre än 20 fastigheter

7. Spridda enstaka fastigheter

Målet är att göra tillsyn på 5 % av de enskilda avloppen årligen. I tillsynen kan 
kunskap om problem framkomma som innebär att ytterligare områden måste prio-
riteras in i utbyggnadsplanen för allmänt VA.

För små avlopp på enskilda fastigheter finns i VA-strategin sådant som behöver 
beaktas, främst vid nybyggnation.

Enskilda gemensamhetsanläggningar
Om	och	i	så	fall	hur	kommunen	skulle	kunna	stödja	enskilda	gemensamhetsan-
läggningar pågår i separat utredning (KS0722/13). Här utreds hur inrättandet av 
enskilda gemensamhetsanläggningar är förenliga med lagen om allmänna vatten-
tjänster och om kommunen kan och ska subventionera dessa.

Det finns idag i kommunen ca 25 enskilda gemensamhetsanläggningar för avlopp 
och/eller vatten. Befintliga enskilda gemensamhetsanläggningar, se bilaga 3.

5 Se ordlista 
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Vi som arbetat fram VA-planen:

Politisk vägledningsgrupp:
Presidierna	från	Kommunstyrelsen,	Byggnadsnämnden,	Miljönämnden	och	Falu	Energi	&	 
Vattens styrelse 

Styrgrupp: 
•	 Andreas Löfgren, Falu Energi & Vatten
•	 Anna	Perols,	stadsbyggnads-	och	näringslivskontoret
•	 Kristina Harsbo, miljöförvaltningen
•	 Reimer	Petterson,	Falu	Energi	&	Vatten

Projektgrupp
•	 Carl-Inge Bruhn, Falu Energi & Vatten
•	 Chatarina Lindqvist, miljöförvaltningen 
•	 Fredrika Säfström, projektledare, stadsbyggnads- och näringslivskontoret
•	 Markus Lundgren, Falu Energi & Vatten

Referensgrupp:
•	 Ann-Catrin Gustavsson miljöinspektör med inriktning hälsoskydd och badplatser,  

miljöförvaltningen
•	 Emil Andersén, driftschef produktion avlopp, Falu Energi & Vatten 
•	 Johnny Ström, driftschef produktion vatten, Falu Energi & Vatten 
•	 Lars Nordström och Krister Rosendahl, byggnadsinspektörer, stadsbyggnads- och  

näringslivskontoret
•	 Lars Gustafsson, exploateringsingenjör, ansvarig för kommunens bostadsprogram,  

stadsbyggnads- och näringslivskontoret
•	 Tina Bergman, livsmedelsinspektör (dricksvattensfrågor), miljöförvaltningen
•	 Thomas Jågas, kommunbiolog, miljöförvaltningen
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Ordlista 
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt be-

stämmande över och som har ordnats för att uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV)

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt drän-
vatten.

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Enskild VA-anläggning En VA-anläggning eller annan anordning för vat-
tenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en 
allmän VA-anläggning.

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för 
två eller flera delägare gemensamt.

LAV Lagen om allmänna vattentjänster. LAV 6§ om Kom-
munens skyldighet att ordna vattentjänster:  
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp 
i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall Kommunen:

 1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vat-
tentjänsten 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.

VA-anläggning En anläggning som har till ändamål att tillgodose 
behov av vattentjänster för bostadshus eller annan 
bebyggelse.

Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en 
allmän VA-anläggning.
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Falu kommun
791 83 Falun
023-830 00
www.falun.se
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