
 

 Diarienummer: Ks2012/0488.350 
 
 
 
 
 
 
 

Policy  
för Vatten och Avlopp  

 

 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.

Gäller från: 2013-04-17 
Gäller för:       
Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-03-19 § 29 
Utarbetad av:       
Revideras senast:       
Version: 2013-03-19 
Dokumentansvarig förvaltning: Miljö- och byggförvaltningen 



   
  

2 av 3  
 

Policy för Vatten och Avlopp 
 
Övergripande mål 

• All bebyggelseplanering ska omfatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar avloppshantering och 
dricksvattenförsörjning 

• VA-anläggningar ska vara driftsäkra, robusta, ha ett tillfredsställande skydd och deras funktion ska 
upprätthållas under hela drifttiden 

• Kommunens hantering av olika VA-relaterade frågor ska samordnas för att underlätta byggande och 
utveckling i kommunen 

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

• De berörda kommunala nämnderna, styrelserna och bolagen ska se över sina styrdokument så att dessa 
står i samklang med denna VA-policy. 

VA inom verksamhetsområden 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna VA-anläggningar inom Ljungby kommun. 

Kommunen ska: 

• utforma övergripande VA-lösningar som är långsiktiga och kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt 
utvecklingen kräver. 

•  sträva efter en långsiktig hållbarhet, god resurshushållning samt hög effektivitet miljömässigt och 
ekonomiskt.. 

• underhålla och förnya befintliga ledningar i den takt som krävs för att bibehålla deras funktion och 
driftsäkerhet 

• återföra näringsämnen i avloppsvattnet till kretsloppet om det kan ske utan att riskera negativ påverkan på 
mark, vatten, djurliv eller människors hälsa.  

• utforma dagvattenanläggningar så att störningar på recipienter, spillvattenledningsnät och 
reningsanläggningar minimeras 

• se över vattenskyddsområden för samtliga vattentäkter så att de får erforderlig utbredning och aktuella 
skyddsföreskrifter. Reservvattentäkter bör finnas för alla verksamhetsområden. 

• tillse att råvattentäkter skyddas  mot föroreningar från exempelvis verksamheter, jordbruk, vägar och 
vägtrafik. 

• utforma ledningsnät  och reservoarer för dricksvatten så att kvalitetsförsämring av dricksvattnet förebyggs 
samt så att det är förberett för ökande vattenuttag . 

• informera abonnenterna om vad det innebär att utnyttja de allmänna vattentjänsterna 

• ersätta befintliga allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand med ledningar för VA-försörjning från 
avloppsreningsverk och vattenverk i Ljungby.  
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Områden med enskild VA-försörjning  
Alla anläggningar som inte är allmänna kallas enskilda, enligt Lag om allmänna vattentjänster. De kan omfatta 
endast en fastighet eller vara samordnade för två eller flera fastigheter. 

Samordnad VA-utbyggnad 

Kommunen ska: 

• verka för att samordnade VA-lösningar kommer till stånd i de områden med sammanhållen bebyggelse 
som har bristfälliga VA-anläggningar, se VA-översiktens avsnitt 4.2.1, 

• stödja bildande av gemensamhetsanläggningar för VA i områden med bristfällig VA-försörjning och i 
nya fritidshusområden, där allmän anläggning inte planeras, 

• lösa VA-försörjningen i form av allmän anläggning där den enligt kommunens bedömning inte med större 
fördel kan lösas på annat sätt, 

• erbjuda VA-anslutning till överföringsledningar och allmänna anläggningar, för bostadshus belägna 
utanför verksamhetsområden, 

• ge tydliga besked om hur VA-frågorna ska lösas och bygglov hanteras i utvecklingsområden och områden 
med bristfällig VA-försörjning, där allmän anläggning eller gemensamhetsanläggning planeras, 

• verka för att en positiv utveckling inte hämmas under tiden fram till dess VA-anläggningen kan tas i bruk, 
i områden där samordnade VA-lösningar ska genomföras. 

Små enskilda anläggningar 

Kommunen ska: 

• tillhandahålla klar, tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskilt VA ska vara anordnat, 

• verka för att små enskilda anläggningar utförs med enkel, robust och beprövad teknik. 

Vattenmyndigheternas krav på åtgärder 
Vattenmyndigheterna har gett kommunerna i uppdrag att genomföra åtgärder som ska bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för respektive områden ska uppfyllas, se VA-översiktens bilaga E. Dessa åtgärder är för 
Ljungby kommun helt inriktade på vattenförekomsternas ekologiska status, eftersom klassningen av kemisk 
status genomgående är god kemisk status för grundvatten, sjöar och vattendrag. Grundvattnet har genomgående 
klassningen god kvantitativ status. 

Kommunen ska: 

• i tillsyn, prövning och planering prioritera sådana områden med vattenförekomster som riskerar att inte 
uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status, 

• arbeta in vattenmyndigheternas krav på åtgärder i sin verksamhet i enlighet med vad som anges i övriga 
avsnitt i denna VA-policy. 

 


