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och uppföljning  

1 Inledning 

Detta dokument är en vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Bjurholms kommun 
vilket är del två i arbetet med framtagandet av kommunens VA-plan. Policyn har 
tagits fram utifrån i VA-översikten, genom förvaltningsövergripande arbete samt 
genom diskussioner med politiker i en workshop. Den innehåller ställningstaganden 
och riktlinjer som syftar till att vara grundläggande för de prioriteringar och vägval 
som behöver göras. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig VA-försörjning i 
både tätort och i landsbygd. Denna policy gäller därför alla kommunala nämnder. 
 
Det övergripande målet med Bjurholms kommuns VA-plan är att säkerhetsställa en 
god och tillförlitlig dricksvattenförsörjning samt bidra till att sjöar och vattendrag når 
god ekologisk status. VA-policyn är politiska ställningstaganden vilka bör ses över 
varje mandatperiod för eventuell revidering.  
 

Figur 1. Flödesschema över VA-planeringen. Framtagandet av en VA-policy är det andra steget i 

processen. 

 

Dokumentet inleds med mer generella ställningstaganden som kan kopplas till de 

övergripande kommunala målen och viljeinriktningarna som beskrivs i 

översiktsplanen. Efterföljande ställningstaganden berör VA-försörjningen inom och 

utanför det kommunala verksamhetsområdet, hur VA-utbyggnad ska prioriteras samt 

hur dagvatten ska hanteras.  

 

2 Ställningstaganden  

2.1 Övergripande inom kommunen 

Övergripande ställningstaganden inom kommunen är följande: 

 Kommunen ska verka för att det upprättas skyddsområden för alla större 

dricksvattentäkter. 

 Kommunen ska arbeta för en VA-försörjning som är hållbar ur ett miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Detta innebär även att VA-försörjningen ska 

genomsyras av ett kretsloppstänk.   

 Kommunen ska verka för en god VA-samverkan med kommunerna i 

Umeåregionen samt övriga kommuner inom hela Västerbotten. Kommunen ska 

även arbeta för ökad samverkan mellan nämnderna gällande VA-frågor.   

 Vid all bebyggelseplanering och utbyggnad av VA (såväl inom som utanför 

verksamhetsområde) ska det tas hänsyn till effekter från klimatförändringar, så 

som ökade nederbördsmängder, översvämningsrisker och torrperioder. 



 VA-försörjningen ska ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för sjöar, 

vattendrag och grundvatten uppfylls.  

 Kommunikationen med medborgarna ska vara god och syfta till att öka 

medvetenheten hos dessa vad gäller VA-frågor.  

 Kommunen ska (i egenskap av huvudman, verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndighet) hålla sig uppdaterad på nya lagkrav, åtgärdsprogram och mål 

samt nya tekniska lösningar och metoder.  

 

2.2 Inom kommunalt verksamhetsområde  

Inom kommunalt verksamhetsområde finns följande ställningstaganden: 

 Kommunen ska sträva efter en hållbar och driftsäker dricksvattenförsörjning. 

Detta inkluderar planering för reservvatten samt arbete för att de befintliga 

vattentäkterna ska skyddas.  

 Skyddet av den allmänna dricksvattenförsörjningen ska prioriteras före andra 

intressen.  

 Kommunen ska sträva efter att rening av avloppsvatten bidrar med minsta möjliga 

påverkan på människors hälsa och miljön.  

 Kommunen ska planera för att VA-anläggningarna och ledningsnätens funktion 

och skick upprätthålls och optimeras.  

 En långsiktig plan för taxeutvecklingen ska tas fram för att kunna klargöra hur 

behovet av förnyelse och reinvesteringar av anläggningar och ledningsnät ska 

täckas.  

 

2.3 Utanför kommunalt verksamhetsområde  

Utanför kommunalt verksamhetsområde finns följande ställningstaganden: 

 Kommunen ska ge kunskapsstöd till medborgare som har enskilda VA-

anläggningar i syfte att alla ska ha dricksvatten av god kvalitet samt en fullgod 

avloppsrening. 

 Tillsyn, prövning och inventering av enskilda avlopp ska ske med syfte att alla 

anläggningar ska uppnå en god funktion och inte orsaka olägenhet för människors 

hälsa eller miljön.  

 Tillsyn av enskilda avlopp ska inriktas mot områden där det anses finnas ett stort 

behov av åtgärder samt där åtgärderna bedöms ge stor miljönytta.  

 

 

 

 

 



2.4 VA-utbyggnad 

Gällande VA-utbyggnad finns följande ställningstaganden:  

 En långsiktig plan för utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten 

och avlopp ska ligga till grund vid beslut. Den ska skapas i samklang med 

samhällsutvecklingen i kommunen och med hänsyn till människors hälsa och 

miljön.  

 Utökning av det kommunala verksamhetsområdet ska ske utifrån 

prioriteringsgrunder.  

 Vid om- och nybyggnation samt i samhällsplaneringen i stort ska kommunen tidigt 

i planprocessen inkludera projekteringsarbete för dagvatten, avloppsvatten och 

dricksvatten. Detta med beaktande av miljöbelastning och klimatförändringar.   

 

2.5 Dagvatten  

Gällande dagvatten finns följande ställningstaganden:  

 Kommunen ska sträva efter hållbara dagvattenlösningar där åtgärder så nära 

källan som möjligt, så kallade LOD-åtgärder, ska prioriteras och hårdgjorda ytor 

ska undvikas.  

 Vid planering av dagvattenlösningar ska hänsyn tas till platsens förutsättningar, 

föroreningsgraden på det bildade dagvattnet och recipientens känslighet. 

 Prioritering ska ligga vid att efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvatten; 

genom avdunstning, fördröjning eller infiltration i mark. Det ska tas hänsyn till de 

naturliga vattenströmningarna. 

 Vid behov ska kommunen ställa krav på dagvattenutformningen i 

detaljplaneringen.  

 

 


