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Syftet med en VA-plan är att uppnå en långsiktig och hållbar VA-
försörjning för hela kommunen. Med en VA-plan blir det dagliga VA-
arbetet enklare att planera, prioritera, budgetera då bilden kring VA-frågorna 
är heltäckande. Ett annat syfte är att nå målsättningen i EU:s vattendirektiv 
om god status i kommunens naturliga vatten. Vattenmyndigheten beslutar 
om ett åtgärdsprogram för att nå detta och åtgärd 7 i åtgärdsprogrammet 
säger att kommuner ska utveckla VA-planer för att miljökvalitetsnormema 
för vatten ska kunna följas. 

VA-planarbetet utförs i tre steg. Det första steget består av att ta fram en 
VA-översikt som beskriver nuläge och vilka behov som föreligger inom 
kommunen. Utifrån en behovsanalys inom VA-översikten har sedan en 
VA-policy tagits fram. VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer 
för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. I det tredje steget 
utarbetas den kommunala VA-planen utifrån VA-översikten och VA-
policyn. VA-planen är kommunens handlingsplan. 

En revidering av VA-policyn och VA-planen sker vart fjärde år i samband 
med ny mandatperiod. 
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INLEDNING 
En långsiktigt hållbar vatten-och avloppsförsärjning (VA-försörjning) som innebär god tillgång till bra dricksvatten 

och en säker hantering av spill- och dagvatten med hänsyn till både hälsa och miljö är en förutsättning för att 
möjliggöra en hållbar bebyggelseutveckling i Arvidsjaur kommun. 

VA-policyn är en del i kommunens arbete med strategisk VA-planering för att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-

försörjning och utgör delsteg 2 i VA-planeringsprocessen. VA-policyn fastställer övergripande ställningstaganden 

för planeringen av vatten och avlopp med syftet att vara ett styrande och vägledande dokument för VA-

försörjningen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. 

Beslut som fattas inom Arvidsjaur kommun ska grundas på de ställningstaganden som VA-policyn omfattar. 

Nästa steg, del 3 i VA-planeringen är att utifrån ställningstagandena i denna policy samt med VA-översikten som 

underlag ta fram en VA-plan. 

1 	STÄLLNINGSTAGANDE FÖR VA-PLANERINGEN 

1.1 	ÖVERGRIPANDE 

• Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv såsom hälsa, 

miljä, arbetsmiljö, ekonomi och teknik. 

• VA-verksamhetens arbete ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i kommunen. 

• VA-försörjningen i kommunen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten 

följs. 

• 1 vattenförekomster där VA-verksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan ska VA-planen 

vid revidering omprövas eller åtgärder genomföras så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

• Samverkan och nätverksbyggande med grannkommuner inom gemensamma avrinningsområden bör 

förstärkas inom VA-frågor såsom vattenplanering, vattenförvaltning, miljöskydd och säkerhet. 

1.2 	VA-FÖRSÖRJNING INOM KOMMUNALT VERKSAMHETSOMRÅDE 

1.2.1 	Verksamhetsområde 

• Huvudmannen ansvarar för att separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- och 

dagvattentjänster definieras och att gränserna för verksamhetsområdena löpande uppdateras. 

1.2.2 	Dricksvatten 

• Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till viktiga vattenresurser och vid konkurrens med 

andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter ska intresset av att bibehålla god vattenkvalitet 

väga mycket tungt. 

• Huvudmannen ansvarar för att det finns ordnad reservvattenfärsörjning alternativt nödvattenförsörjning 

via mobil tankienlighet med Livsmedelsverkets råd. 

• Huvudmannen ska säkerställa en långsiktig vattenförsörjning och god dricksvattenkvalitet genom att tillse 

att vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter finns för samtliga kommunala vattentäkter och 

reservvattentäkter samt att fastställda vattenskyddsområden är uppdaterade och reviderade. 

• Beredskap ska finnas i form av kompetent personal och utrustning för att utreda och åtgärda kvantitets-

och kvalitetsmässiga problem med dricksvattenförsörjningen. 

• För att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen under alla situationer ska en 

krisberedskapsplan utarbetas. 

• Huvudmannen ska ansvara för att ta fram planer för förnyelse och underhåll av 

dricksvattenverksamhetens anläggningar såsom vattenverk, reservoarer mm. 

• Huvudmaska ansvara för att skydda vattenverken från intrång av obehöriga. 
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1.2.3 	Spillvatten 

• Huvudmannen ska förbättra reningsgraden vid de avloppsreningsanläggningar där reningsgraden är 

otillräcklig. 

• Huvudmannen ska ta fram planer för förnyelse och underhåll av verksamhetens anläggningar för 

spillvatten såsom pumpstationer, mindre reningsverk och reningsanläggningar, m.m. 

• Huvudmannen ska aktivt arbeta med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i 

spillvattensystemet för att bland annat minska risken för källaröversvämningar, bräddningar och 

driftsproblemen vid avloppsreningsverken. 

• Kommunens framtida slamhantering behöver utredas. 

1.2.4 	Ledningsnät 

• För att följa branschorganisationens rekommendationer och upprätthålla dagens kvalitet på 

ledningssystemet behöver förnyelsetakten, dvs, längden på ledningar som förnyats i förhållande till 

ledningsnätets totala längd, i kommunen öka till minst 0,8 % per år. 

• I områden med kombinerade ledningar ansvarar huvudmannen för att aktivt arbeta med att separera 

dag- och dränvatten från spillvattenledningar. 

• Huvudmannen ska verka för ett minskat inläckage av grundvatten, dagvatten och dräneringsvatten i 

spillvattenledningar. 

• Huvudmannen ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande leveranssäkerhet av dricksvatten till 

kommunens abonnenter. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. I samband med översiktsplaneringen ska 

övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. Avvägningar kan behöva 

göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av ett mer detaljerat underlag för olika 

delområden. 

• Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att identifiera 

riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera potentiell påverkan på 

samhällsviktiga verksamheter. 

• I samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas. 

• Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt användas nära 

källan för rening och fördröjning av dagvatten. 

2 	VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR KOMMUNALT VERKSAMHETSOMRÅDE 
• Huvudmannen behöver ha beredskap för att vid behov ansluta områden med samlad bebyggelse enligt 

LAV 6§. 

• Huvudmannen ska om möjligt ansluta enskilda VA-anläggningar i omedelbar närhet av kommunens 

verksamhetsområden för allmänt VA, förutsatt att det finns befintlig allmän anläggning att ansluta till 

samt att kapaciteten i befintlig anläggning tillåter anslutning. 

3 	DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN 
• Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar gällande både kvalitet och kvantitet. 

• Dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och behöver belysas i ett tidigt skede i planeringsprocessen. 

• Ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen ska vara tydlig inom kommunen och i dagvattenstrategin 

ska det definieras vem som ansvarar för vad i olika skeden, t.ex. planering, projektering, utförande och 

drift. 



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 	 5 (6) 

VA-policy 
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 80 

4 	I VÄNTAN PÅ VA-UTBYGGNAD 
• Vid en eventuell framtida VA-utbyggnad ska tydlig kommunikation om VA-utbyggnaden ske med berörda 

fastighetsägare. 

5 	ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 
• Kommunen ska verka för långsiktigt hållbara enskilda VA-anläggningar samt tillhandahålla tydlig och 

lättillgänglig information om bestämmelser för utformning och anordning av enskilda anläggningar. 
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6 	ORDLISTA 

Allmän va-anläggning En VA-anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger eller har 

rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster (LAV). 

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten enligt den definition som finns i lagen om 

allmänna vattentjänster. 

Bräddning Utsläpp av avloppsvatten till recipient på grund av hydraulisk överbelastning i samband med 

nederbörd och höga flöden. 

Dagvatten ytavrinnande regn-, spol-och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark 

via diken erler ledningar till recipient eller reningsverk. 

Dräneringsvatten Grundvatten och markvatten som avleds i dräneringsledning eller dike. 

Enskild VA-anläggning En anläggning eller annan anordning för försärjning av vatten eller avlopp som inte är eller 

ingår i en allmän VA-anläggning. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter 

tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. 

Huvudman Kommunal förvaltning, kommunägt bolag eller liknande organisation som äger och ansvarar för en 

allmän VA-anläggning. 

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten omhändertas lokalt, nära källan för att fördröja och 

minska mängden dagvatten och i många fall även rena dagvattnet innan det tillförs det allmänna VA-systemet 

eller recipienten. 

Nödvatten är leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie 

ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. Nödvattenförsärjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie 

dricksvattenförsörjningen. 

Reservvatten Leverans av dricksvatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie ledningsnätet. 

Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie dricksvattenförsörjning. 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, 

serviceanläggningar och dylikt). 

Tillskottsvatten Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och inläckage belastar 

spillvattenledningar och avloppsreningsverk. 

VA-försörjning Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, bortledande och rening av spillvatten samt 

dagvattenhantering 

VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av allmän VA-

försörjning. 

Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. 
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1 	INLEDNING 
Arvidsjaur kommuns strategiska VA-plan är en del i kommunens arbete med att skapa en långsiktigt 

hållbar vatten- och avloppsförsärjning vilket innebär god tillgång till bra dricksvatten och en säker 

hantering av spill- och dagvatten. Detta med hänsyn till både hälsa och miljö både inom och utanför 

rådande verksamhetsområde för allmänt VA. 

Syftet med VA-planen är att skapa förutsättningar och tydliggöra den långsiktiga planeringen av 

kommunens vatten- och avloppsförsörjning genom att ange nödvändiga åtgärder inom VA-

försörjningen, prioriteringsordning samt tidplan och ansvarig enhet för respektive åtgärd. Åtgärderna 

i VA-planen har tagits fram utifrån kunskapsunderlaget i VA-översikten och de strategiska 

ställningstagandena i VA-policyn. 

Framtagandet av VA-plan för Arvidsjaur kommun följer den manual som Havs- och 

vattenmyndigheten (HaV) tagit fram under 2013-2014 (Manualen Kommunal VA-planering, HaV). 

1.1 	ARBETSPROCESS 

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande VA-plan initierades av tjänstemän vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetet påbörjades under slutet av 2016. Förslagen till VA-

översikt, VA-policy och VA-plan har tagits fram av ÅF Infrastructure AB. 

En arbetsgrupp initierades i Arvidsjaur kommun med tjänstemän från enheterna för Vatten och 

avlopp (VA), Plan och Mark, Gata och Park samt Miljö och Bygg. Arbetsgruppen har tagit fram 

underlag till VA-översikten, deltagit i utformandet av förslag till strategiska riktlinjer och 

prioriteringar i VA-policyn, åtgärder och konsekvenser i VA-planen samt sakgranskat innehållet. 

Första steget i arbetsprocessen var att ta fram en VA-översikt. VA-översikten omfattar hela 

kommunens VA-försörjning och beskriver på en översiktlig nivå nuläget och status på befintlig 

kommunal VA-anläggning. VA-översikten har sedan fungerat som ett underlag i det fortsatta arbetet 

med att arbeta fram en VA-policy och en VA-plan. VA-policyn visar på kommunens viljeinriktning och 

förhållningssätt ifrågeställningar som kommunen fortsatt behöver arbeta med.1 det tredje steget 

utarbetas den kommunala VA-planen utifrån VA-översikten och VA-policyn. VA-planen är 

kommunens handlingsplan där arbetet konkretiseras genom att åtgärder preciseras, ansvaret för 

genomförandet av åtgärder tydliggörs och genomförandet av åtgärder tidsätts. Konsekvenserna av 

VA-planens genomförande beskrivs ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv 

Figur 1 visar arbetsprocessen för den kommunövergripande VA-planeringen. 

VA-översikt VA-policy 

Figur 1. Arbetsprocess för VA-planering i Arvidsjour kommun. 
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1.2 	IMPLEMENTERING OCH FORTSATT ARBETE MED VA - PLANERING 

Det fortsatta arbetet med implementeringen av VA-planen och genomförande av åtgärderna är 

viktigt att driva vidare. Berörda enheter ska utveckla samarbetet i frågor kopplat till kommunens VA-

försörjning genom att två gånger årligen träffas i vattengruppen som är en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp bestående av representanter från Vatten och avlopp (VA), Plan och Mark, Gata och Park 
samt Miljö och Bygg för utvärdering och uppföljning av åtgärderna i VA-planen. 

Samhällsbyggnadschefen är sammankallande för arbetsgruppen. Vart fjärde år, i samband med ny 

mandatperiod, sker en revidering av VA-policyn och VA-planen och de uppdaterade dokumenten 

antas på nytt av kommunfullmäktige. Revideringen av VA-planen behöver samordnas med 

översiktsplanen för Arvidsjaur kommun. VA-översikten revideras löpande. De åtgärder som 

presenteras i VA-planen ska ligga till grund för årliga verksamhetsplaner för de olika berörda 

enheterna inom kommunens organisation. För att möjliggöra genomförandet av åtgärderna behöver 

dessa årligen föras in i respektive enhets budgetprocess. Ett förslag till övergripande modell för 
fortsatt VA-planering ges nedan (Figur 2). 

VA-plan 2026 

• Regelbundna möten två 
gånger per år med 
vattengruppen 

• löpande revidering av 
VA-översikt 

• Revision av VA-policy och 
VA-plan vart fjärde år vid 
inledning  av  ny 
mandatperiod 

• Revideringen samordnas 
med 

översiktsplaneringen 

Figur 2. Strategi för fortsatt VA-planering och revidering av VA-plon. 

Genom att åtgärderna i VA-planen implementeras i verksamhetsplaner och budget införlivas dem i 

kommunens operativa arbete och VA-planen förhindras att bli en skrivbordsprodukt. Det är först när 

de faktiska åtgärderna genomförts som miljönyttan uppstår. Det är därför vanskligt att utvärdera 

Arvidsjaurs kommuns miljöarbete utifrån VA-planen utan det görs snarare efter hur åtgärderna i 
planen genomförs. 

1.3 	LÄSANVISNINGAR 

VA-planen består av ett inledande kapitel (kapitel 1) som beskriver bakgrund, arbetsprocessen och 

implementering och fortsatt arbetet med VA-planering. Kapitel 2, 3, 4, 5 och 6 utgörs av själva VA-
planen med fem huvudsakliga delplaner för: 

• Den allmänna VA-anläggningen 

• VA-försörjning utanför den allmänna VA-anläggningen 

• Dagvatten och dräneringsvatten 

• Iväntan på utbyggnad av allmän VA-försörjning 

• Enskild VA-försörjning 

1varje delkapitel är åtgärderna direkt kopplade till ställningstagandena framtagna i VA-policyn. 

a 
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Kapitel 8 omfattar en konsekvensbeskrivning med ekonomiska, miljömässiga respektive sociala 

konsekvenser. 

Kapitel 9 omfattar en ord- och begreppslista som förklarar och definierar de mest väsentliga 

begreppen i dokumentet. 

Bilaga 1 redovisar åtgärder i VA-planen för att nå VA-policyns ställningstagande, prioritetsordning 

bland åtgärder samt ansvarig enhet och tidpian för åtgärden. 

Läs även den VA-översikt och VA-policy som tagits fram inom projektet och som ligger till grund för 

VA-planen. 

2 	ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN I VA-PLANERINGEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
• Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv 

såsom hälsa, miljö, arbetsmiljö, ekonomi och teknik. 
• VA-verksamhetens arbete ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i 

kommunen. 

• VA-försörjningen i kommunen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet 
för vatten följs. 

• I vattenförekomster där VA-verksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan 
ska VA-planen vid revidering omprövas eller åtgärder genomföras så att 
miljökvalitetsnorrnerna för vatten kan följas. 

• Samverkan och nätverksbyggande med grannkommuner inom gemensamma 
avrinningsområden bör förstärkas inom VA-frågor såsom vattenplanering, vattenförvaltning, 
miljöskydd och säkerhet. 

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
• En långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering ska ske löpande och VA-planen ska 

revideras vid behov eller vid varje ny mandatperiod. 
• VA-planen ska antas av kommunfullmäktige. 

3 	DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN 

3.1 	VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Ställningstaganden i VA-policyn: 
• Huvudmannen ansvarar för att separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten-

och dagvattentjänster definieras och att gränserna för verksamhetsområdena löpande 
uppdateras. 

Åtgärder för att fullfölja stäliningstagandet: 
• VA-enheten definierar och kommunfullmäktige beslutar om separata verksamhetsområden 

för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster. 
• VA-enheten tar fram rutiner för hur arbetet med löpande uppdateringar ska ske. 
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3.2 	DR1CKSVATTEN 

Ställningstaganden i VA-policyn: 
• Aktsamhet bör gälla vid markanvändning anslutning till viktiga vattenresurser och vid 

konkurrens med andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter ska intresset av att 

bibehålla god vattenkvalitet väga mycket tungt. 

• Huvudmannen ansvarar för att det finns ordnad reservvattenförsörjning alternativt 

nödvattenförsörjning via mobil tank I enlighet med Livsmedelsverkets råd. 

• Huvudmannen ska säkerställa en långsiktig vattenförsörjning och god dricksvattenkvalitet 

genom att tillse att vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter finns för samtliga 

kommunala vattentäkter och reservvattentäkter samt att fastställda vattenskyddsområden 

är uppdaterade och reviderade. 

• Beredskap ska finnas i form av kompetent personal och utrustning för att utreda och åtgärda 

kvantitets- och kvalitetsmässiga problem med dricksvattenförsörjningen. 

• För att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen under alla situationer ska en 

krisberedskapsplan utarbetas. 

• Huvudmannen ska ansvara för att ta fram planer för förnyelse och underhåll av 

dricksvattenverksamhetens anläggningar såsom vattenverk, reservoarer mm. 

• Huvudmannen ska ansvara för att skydda vattenverken från intrång av obehöriga. 

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
• Vid översiktsplanering och arbete med detaljplaner så ska avvägningar göras mellan olika 

intressen i anslutning till viktiga vattenresurser. 

• Utreda behov av reservvattenförsörjning inom Arvidsjaur kommun. 

• Revidera nuvarande vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för samtliga kommunala 

vattentäkter och reservvattentäkter. 

• Utarbeta en krisberedskapsplan för att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen 

och inarbeta åtgärder i verksamhetsplaneringen. 

• Informera alla berörda om krisberedskapsplanen. 

• Krisberedskapsplanen uppdateras årligen. 

• Utarbeta en förnyelse-och underhållspian för allmänna dricksvattenanläggningar. 

• Göra en översyn av samtliga vattenverk utifrån behov av kompletterat skalskydd. 

	

3.3 	SPILLVATTEN 

Stäliningstaganden i VA-policyn: 
• Huvudmannen ska förbättra reningsgraden vid de avloppsreningsanläggningar där 

reningsgraden är otillräcklig. 

• Huvudmannen ska ta fram planer för förnyelse och underhåll av verksamhetens anläggningar 

för spillvatten såsom pumpstationer, mindre reningsverk och reningsanläggningar, m.m. 

• Huvudma n nen ska aktivt arbeta med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i 

spillvattensystemet för att bland annat minska risken för källaröversvämningar, bräddningar 

och driftsproblemen vid avloppsreningsverken. 

• Kommunens framtida slamhantering behöver utredas. 
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Åtgärder för att fullfölja stäliningstagandet: 

• De avloppsreningsanläggningar där reningsgraden är otillräcklig behöver utredas med 

avseende på reinvesteringsbehov för en förbättrad reningsgrad. 

• Utarbeta en förnyelse- och underhållsplan för allmänna spillvattenanläggningar. 

• Utfärda krav på fastighetsägare att åtgärda felaktigt anslutna ledningar. 

• Utarbeta en slamhanteringsplan. 

3.4 	LEDNINGSNÄT 

Ställningstaganden i VA-policyn: 
• För att följa branschorganisationens rekommendationer och upprätthålla dagens kvalitet på 

ledningssystemet behöver förnyelsetakten, dvs, längden på ledningar som förnyats i 

förhållande till ledningsnätets totala längd, i kommunen öka till minst 0,8 % per år. 

• 1 områden med kombinerade ledningar ansvarar huvudmannen för att aktivt arbeta med att 
separera dag- och dränvatten från spillvattenledningar. 

• Huvudmannen ska verka för ett minskat inläckage av grundvatten, dagvatten och 

dräneringsvatten i spillvattenledningar. 

• Huvudmannen ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande leveranssäkerhet av 

dricksvatten till kommunens abonnenter. 

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 

• Utarbeta en strategisk förnyelseplan för det allmänna ledningsnätet för att öka åtgärdstakten 

samt prioritera åtgärder. Utbyte av ledningar, ledningsinfodringar, separation av 

kombinerade ledningar, etc. sker enligt förnyelseplanen. 

• Utarbeta rutiner för kontinuerligt arbete med filmning av spillvattenledningar som underlag 

till åtgärdsplaner. 

• Upprätta rutiner för registrering av driftstörningar i det digitala ledningskartverket. 

• Utarbeta en hydraulisk ledningsnätsmodell för dricksvattennätet som ett hjälpmedel vid 

underhåll samt förnyelse och nyanläggning av dricksvattenledningsnätet. 

• Utarbeta en risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder för distributionssystemet för 

dricksvatten. 

• Leveranssäkerheten av dricksvatten ska ökas genom redundans (dubblering av ledningar) på 

prioriterade ledningar såsom huvudledningar för större områden. 

• Leveranssäkerheten av dricksvatten ska ökas genom att upprätta ett ventilbytesprogram för 

att slippa stänga av stora kundgrupper från vattenleverans i samband med ombyggnation 

eller reparation. 
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4 	VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR DEN ALLMÄNNA VA- 
ANLÄGGNINGEN 

Ställningstaganden i VA-palicyn: 

• Huvudmannen behöver ha beredskap för att vid behov ansluta områden med samlad 

bebyggelse enligt LAV 6§. 

• Huvudmannen ska om möjligt ansluta enskilda VA-anläggningar i omedelbar närhet av 

kommunens verksamhetsområden för allmänt VA, förutsatt att det finns befintlig allmän 

anläggning att ansluta till samt att kapaciteten 1 befintlig anläggning tillåter anslutning. 

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 

• Möjligheterna för att revidera VA-taxan ska utredas med mål att ge högre ekonomisk 

täckningsgrad än dagens VA-taxa, inför eventuella framtida anslutningar av nya områden till 

den allmänna VA-anläggningen. 

• Vid anläggande av nya vattentäkter ska en analys göras av möjligheter att ansluta fler 

abonnenter till verksamhetsområdet. 

• Rutiner behöver utarbetas för att framgent bevaka bebyggelseutvecklingen i potentiella 

utvecklingsområden på landsbygden i strandnära lägen, s.k. LIS-områden. 

5 	DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
• Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar gällande både kvalitet och kvantitet. 

• Dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och behöver belysas i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen. 

• Ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen ska vara tydlig inom kommunen och i 

dagvattenstrategin ska det definieras vem som ansvarar för vad i olika skeden, t.ex. 

planering, projektering, utförande och drift. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 1 samband med översiktsplaneringen 

ska övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. 

Avvägningar kan behöva göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av 

ett mer detaljerat underlag för olika delområden. 

• Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att 

identifiera riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera 

potentiell påverkan på samhällsviktiga verksamheter. 

• 1 samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas. 

• Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt 

användas nära källan för rening och fördröjning av dagvatten. 

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 

• För att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering behöver en 

dagvattenplan/dagvattenstrategi för Arvidsjaur kommun utarbetas. 

• En snöhanteringsstrategi ska tas fram där bland annat lämpliga upplag för snö med olika 

föroreningsgrad kan utpekas. 

åga 
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6 	1 VÄNTAN PÅ VA-UTBYGGNAD 
Stäliningstaganden i VA-policyn: 
• Vid en eventuell framtida VA-utbyggnad ska tydlig kommunikation om VA-utbyggnaden ske 

med berörda fastighetsägare. 

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
• Huvudmannen ska i samband med en beslutad VA-utbyggnad, i avvaktan på planerade 

åtgärder tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om den planerade VA-

utbyggnaden. 

• Kommunen ska vid en framtida VA-utbyggnad ta fram riktlinjer för enskilda anläggningar i 

väntan på långsiktiga åtgärder. 

7 	ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 
Ställningstaganden i VA-policyn: 
• Kommunen ska verka för långsiktigt hållbara enskilda VA-anläggningar samt tillhandahålla 

tydlig och lättillgänglig information om bestämmelser för utformning och anordning av 

enskilda anläggningar. 

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet: 
• Informera huvudmän om behovet av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för större 

enskilda vattentäkter. 

• För icke-kommunala vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är 

mer än 10 m 3/clag behöver kommunens tillsynsverksamhet säkerställa att erforderligt skydd 

anordnas. 

• Vid framtagande av årlig verksamhetsplan ska det ingå en inventerings- och åtgärdsplan för 

enskilda avlopp. Målet är att inventera enligt vattenmyndighetens rekommenderade 

åtgärdstakt på 5 %. 

• Inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till utvalda sjöar och vattendrag ska ske årligen. 

Sjöar och vattendrag som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen 

bör prioriteras. I de fall tillsyn är utförd och där funktionen inte är tillfredsställande behöver 

krav ställas utifrån gällande lagstiftning. 

8 	KONSEKVENSER AV VA-PLANENS GENOMFÖRANDE 
Konsekvensanalysen för genomförandet av Arvidsjaur kommuns VA-plan utgår från en förenklad 

metodik där alternativet att Arvidsjaur kommun inte utarbetar en VA-plan, dvs, ett nolialternativ 

jämförs med alternativet att en VA-plan tas fram som ett underlag för planering, prioritering och ett 

effektivt åtgärdsarbete och sedan genomförs. Förväntade effekter av de båda alternativen med 

avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser diskuteras i konsekvensanalysen. 

Konsekvensanalysen är översiktlig eftersom detaljerad information om exempelvis 

utredningskostnader, VA-investeringar och kostnader för VA-utbyggnad inte har unclersökts utförligt. 

Syftet med analysen är att ge en samlad bild av den föreslagna VA-planens effekter. 

L..2  ?k,„ 
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8.1 	REDOVISNING AV OLIKA ALTERNATIV 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planeringen av Arvidsjaur kommuns VA-verksamhet fortsätter som 

tidigare vilket medför en avsaknad av övergripande långsiktighet i VA-planeringsarbetet för den 

allmänna VA-anläggningen. Nollalternativet medför även risker för att kommunen inte får en 

heltäckande planering, dvs att planeringen inte täcker hela kommunen, både inom och utanför 

nuvarande VA-verksamhetsområde. Vidare kommer det att saknas ett tydligt underlag för 

kommunens långsiktiga planering och därmed även prioriteringar av åtgärder som ger ett effektivt 

åtgärdsarbete. Det är dock värt att poängtera att nollalternativet inte är synonymt med att göra 

ingenting. Inom kommunen pågår ett ständigt arbete med genomförande av planerat underhåll, 

förnyelse och förbättringar samt drift av befintliga VA-anläggningar. Trots pågående arbete så skulle 

en övergripande plan med prioriteringar för arbetet saknas. 

Genomförande av VA-planen 

Alternativet innebär att den framarbetade VA-planen med dess åtgärder genomförs enligt 

planeringen. VA-planen är ett verktyg för att lyfta nuvarande och framtida problem och utmaningar, 

och fungerar som ett underlag för kommunens budgetarbete och inom verksamhetsplanering för att 

visa var, när och i vilken ordning som den allmänna VA-anläggningen ska underhållas, förnyas erler 

byggas ut. Den ger även en möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i 

områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. Genomförandet av VA-planen lägger även 

en grund för samsyn mellan kommunens berörda enheter vilket tydliggör ansvar och roller i VA-

planeringen. 

Under kommande rubriker beskrivs ekonomiska, miljämässiga och sociala konsekvenser av 

alternativet "genomförande av VA-planen" samt ett kapitel med resonemang om konsekvenser för 

"nollalternativet". 

	

8.2 	EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Genomförande av denna VA-plan bedöms ur ett vidare perspektiv kunna bidra till en 

positiv ekonomisk utveckling för Arvidsjaur kommun. VA-planen syftar till att arbeta förebyggande 

och minska negativ påverkan på miljö och medborgarnas hälsa vilket ofta är mer kostnadseffektivt 

jämfört med att ta konsekvenserna av problem som redan har inträffat. 

De ekonomiska konsekvenserna för genomförandet av åtgärderna i VA-planen påverkar främst VA-

kollektivet, dvs, de kommuninvånare som idag är anslutna till de kommunala VA-anläggningarna och 

de invånare som har enskilt VA, dvs de som inte är anslutna till kommunalt VA. 

Konsekvenser för fastighetsägare anslutna till allmän anläggning 

Genomförandet av åtgärderna i VA-planen kommer att innebära ökade kostnader för VA-

huvudmannen. Behovsutredningar, framtagande av rutinbeskrivningar och olika planer såsom 

krisberedskapsplaner och förnyelse-och underhållsplan för allmänna dricksvattenanläggningar 

medför kostnader i form av ökade utredningsresurser. Antingen i form av att VA-organisationen 

behöver förstärkas eller ett ökat behov av framtida konsulttjänster. Som en följd av framarbetade 

planer kommer dessutom kostnader för att genomföra fysiska åtgärder enligt planera att öka, t.ex. 

utbyte av ledningar, ledningsinfodringar och separation av kombinerade ledningar. Utöver detta ska 

det utarbetas ett digitalt ledningskartverk och en hydraulisk ledningsnätsmodell som hjälpmedel för 

VA-huvudmannen vid underhåll och förnyelse av dricksvattenledningsnätet vilket även kommer att 

kräva ökade resurser. 
-71 9 
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VA-huvudrnannen har dock enligt lagen om allmänna vattentjänster rätt att via VA-taxan finansiera 

de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva de allmänna VA-anläggningarna. 

I dagsläget finns det inte någon plan för VA-utbyggnad och dagens VA-taxa för anslutning är låg i 

jämförelse med övriga kommuner i landet . Inför framtida eventuella anslutningar av nya områden 

till den allmänna anläggningen, behöver möjligheterna för att revidera VA-taxan utredas, med mål 

att ge högre ekonomisk täckningsgrad än dagens VA-taxa. 

Konsekvenser för fastighetsägare med enskilt avlopp 

Enheten för Miljö och Bygg har under flera år inventerat enskilda avloppsanläggningar. Slutsatsen av 

hittills genomförda inventeringar är att statusen på enskilda avlopp i Arvidsjaurs kommun är relativt 

låg. Av det totala antalet enskilda avloppsanläggningar är statusen för 75 procent av anläggningarna 
mer eller mindre okänd men baserat på genomsnittlig status för de inventerade anläggningarna och 

nationella erfarenheter så är en grov bedömning att mer än 50 procent av de enskilda 

avloppsanläggningarna inte uppfyller kraven och behöver åtgärdas. Fastighetsägare med enskilt 

avlopp där VA-utbyggnad inte planeras inom närmsta framtiden kommer i många fall behöva 

investera i förbättrade avloppsanläggningar efter tillsyn och föreläggande av Miljö- och Byggenheten. 

Kostnader för att anlägga ett nytt enskilt avlopp har stora variabler men investeringar mellan 50 000 

till 100 000 kronor kan vara aktuelia. Valet av system samt markförutsättningar påverkar det 

slutgiltiga priset för den nya enskilda avloppsanläggningen. Denna kostnad avser enskild 

avloppsanläggning baserad konventionella passiva system, som t.ex. Infiltrationsanläggning eller 

markbädd. Minireningsverk innebär högre investerings- och driftkostnader, här krävs även 

serviceavtal. Värt att påpeka är att reinvestering i enskilda avloppsanläggningar krävs när 

anläggningen nått sin livslängd, vilket kan jämföras med anläggningsavgift för allmän VA-anslutning 

som är en engångskostnad för fastighetsägaren. 

8.3 	SOCIALA KONSEKVENSER 

I översiktsplanen för Arvidsjaur kommun beskrivs de nya kommunövergripande målen varav ett av 

målen är "engagerade och nöjda medborgare" samt att kommunens önskade läge beskrivs som "en 

attraktiv tillväxtkommun". Framtagandet av en kommunövergripande VA-plan underlättar för 

kommuninvånarna att ta del av kommunens planering både på kort och lång sikt som skapar 

förtroende och trygghet vilket vidare bidrar till nöjda medborgare. En VA-plan skapar även en 

trygghet hos kommunens tjänstemän på berörda enheter. 

En av Arvidsjaur kommuns fillgångar är närheten till vacker, orörd natur och strandnära lägen som i 

sin tur ger möjlighet till attraktiva boendemiljöer som är viktigt för en positiv befolkningsutveckling. 

Enligt prognoser för befolkningsutvecklingen i Arvidsjaur kommun så förväntas befolkningsantalet 

bibehållas under de närmsta åren men från år 2020 så förväntas en minskning av befolkningen. Ett 

välfungerade VA-system är en av grundbultarna för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer samt 

en positiv tillväxt och befolkningsutveckling. Som en del i att vända den förväntade negativa 

befolkningsutvecklingen så är det viktigt att kommunen har en väl utarbetad VA-plan med strategier 

för VA-försörjningen. 

Kostnaderna kan bli betydande för den enskilde fastighetsägaren i de fall tillsynen kräver ett 

föreläggande om förbättrad avloppsanläggning vilket kan skapa stor oro för den enskilde individen 

när det gäller finansieringen av avloppsanläggningen. Samma sak gäller för en eventuell 

anslutningsavgift till allmän VA-försörjning. 
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VA-planen föreslår åtgärder i form av att ta fram strategier och planer för hanteringen av dagvatten 

och snö. Med en dagvattenstrategi som förespråkar en fysisk planering som använder olika öppna 

dagvattenlösningar 1 staden kan dagvattnet bli en resurs där man uppnår en fördröjning och 

behandling av dagvattnet samtidigt som en mängd mervärden skapas. I detta sammanhang är 

gesta1tningen och den lokala anpassningen av dagvattenlösningen viktig. Exempel på positiva värden 

som kan skapas då öppna dagvattenanläggningar integreras i den urbana miljön är tekniska, 

estetiska, biologiska, ekologiska och rekreativa. I och med att dessa värden bidrar till att skapa en 

attraktiv livsmiljö så ger det även positiva sociala konsekvenser. Med hjälp av en plan för 

snöhanteringen skapas även möjligheter till positiva sociala konsekvenser under vinterhalvåret. 

Genom att t.ex. implementera en snöhanteringsstrategi där snön delas in i kategorier som mer eller 

mindre förorenad utifrån vart snön faller och påverkande föroreningskällor såsom 

halkbekämpningsmedel, kan snö som kategoriseras som ren användas i sociala syften istället för att 

transporteras till en snödeponi. 

	

8,4 	MILJÖMÄSSIGA KONSEKVENSER 

En långsiktig hållbar VA-försörjning är en förutsättning för att skapa en hållbar närmiljö och en god 

vattenkvalitet för kommunens invånare. Förbättrade VA-lösningar, både allmänna och enskilda 

kommer medföra ett minskat näringsläckage till kust, sjöar och vattendrag. Vidare bidrar förbättrade 

VA-lösningar till att uppfylla satta miljökvalitetsnormer (MKN). 

I praktiken kan det konkret handla om minskade lokala utsläpp av näringsämnen med minskad lokal 

övergödning och igenväxning av vikar, sjöar och öar samt bättre badvattenkvalitet. Förbättrade VA-

anläggningar kan även bidra till minskad risk för olägenhet såsom lukt men framför allt minskad risk 

för förorenade dricksvattenbrunnar och dricksvattentäkter. Framtagande av strategi/plan för 

hantering av dagvatten och snö kommer inte enbart att skapa positiva värden i form av minskade 

näringsbelastningar som följd av dagvattenrening utan bidrar även med biologiska och ekologiska 
värden till följd av öppna lösningar. 

En implementering av VA-planen ska bidra till uppfyllande av följande nationella miljömål: Giftfri 

miljö, Grundvatten av god vattenkvalitet, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och Myllrande våtmarker. 

Inom ramen för VA-planeringen kommer arbete ske för att begränsa klimatförändringarnas effekter, 

genom att anpassa samhällsplaneringen och hantering av VA till ett förändrat klimat. Ett ändrat 

klimat tros leda till ökad nederbörd, stigande havsnivåer och högre temperaturer. Andra exempel på 

effekter är ökade risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Det innebär att planering för 

markytan liksom anpassning av VA-system inklusive dagvatten är mycket viktigt för att minimera 

skadorna vid en översvämning. 

	

8.5 	KONSEKVENSER AV "NOLLALTERNATIVET" 

Nollalternativet innebär en avsaknad en långsiktig planering för VA och en avsaknad av en samlad syn 

runt frågorna utifrån ett miljö- och hälsobehov samt utifrån kommunens utvecklingsmöjligheter. 

Nollalternativet kan vidare innebära en risk för mindre samarbete och långsammare utvecklat 

samarbete mellan enheterna i kommunens gemensamma miljö- och planfrågor, i jämförelse med 

implementering av VA-planen, som förutsätter ett nära samarbete. 
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Om inte de enskilda avloppsanläggningarna åtgärdas där stora behov finns, försvåras möjligheten att 

uppnå en god status för vattenförekomsterna med ett fortsatt näringsläckage till dessa. Ett ökat 

näringsläckage påverkar områden för friluftsliv och rekreation vilket medför att dessa blir mindre 

attraktiva. Att inte följa Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade åtgärdstakt på 5%, vilket 

innebär inventering av ca 40-50 enskilda avlopp årligen, skulle innebära en uppdämd tillsynsskuld. 

Nollalternativet innebär inte att kostnader för miljö- och klimatarbetet uteblir. Utan förebyggande 

planering kan väntade klimatförändringar medföra stora och överraskande konsekvenser för 

vattenförsärjningen och avloppshanteringen i kommunen. En avsaknad av långsiktig plan för hur 

klimateffekter kan förebyggas och hur åtgärderna ska finansieras kan medföra svårigheter att 

anpassa VA-taxan. Akuta kostnader till följd av klimatförändringar kan inträffa och i framtiden, 

kanske i värsta fall viten i fall där miljökvalitetsnormer inte uppnås. Detta påverkar inte bara berörda 

enheter på kommunen utan även den enskilde medborgaren. 

9 	ORDLISTA 
Allmän va-anläggning En VA-anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger 

eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter 

enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten enligt den definition som finns 

i lagen om allmänna vattentjänster. 

Bräddning Utsläpp av avloppsvatten till recipient på grund av hydraulisk överbelastning i samband 

med nederbörd och höga flöden. 

Dagvatten ytavrinnande regn-, spol-och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på 

genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipient eller reningsverk. 

Dräneringsvatten Grundvatten och markvatten som avleds i dräneringsledning eller dike. 

Enskild VA-anläggning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp 

som inte är eller ingår en allmän VA-anläggning. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 

fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. 

Huvudman Kommunal förvaltning, kommunägt bolag eller liknande organisation som äger och 

ansvarar för en allmän VA-anläggning. 

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten omhändertas lokalt, nära källan för att 

fördröja och minska mängden dagvatten och i många fall även rena dagvattnet innan det tillförs det 

allmänna VA-systemet eller recipienten. 

Nödvatten är leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det 

ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en 

liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen. 

Reservvatten Leverans av dricksvatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie 

ledningsnätet. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie 

dricksvattenförsörjning. 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 

(industrier, serviceanläggningar och dylikt). 

Tillskottsvatten Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och 

inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk. 

VA-försörjning Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, bortledande och rening av spillvatten 

samt dagvattenhantering 

VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försärjning men som har behov av 

allmän VA-försörjning. 

Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller 

flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. 
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10 	BILAGOR 

BILAGA 1 
Bilaga 1. Åtgärder i VA-planen  för att  uppnå  fastställda  ställningstaganden i VA-policyn. 

eivergripande åtgärder inom VA-planering 
Allmänt Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidplan 

En långsiktig och förvaltningsövergripande 
VA-planering ska ske löpande. 

Hög Vattengruppen Löpande 

VA-planen ska revideras vid behov eller 
vid varje ny mandatperiod. 

Hög Vattengruppen 
Vid behov eller 
vart fjärde år 

VA-planen ska antas av 
kommunfullmäktige. 

Hög KF Vart fjärde år 

Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen 
Verksamhets- 
områden 

Åtgärd Prioriterings- 
ordning 

Ansvarig Tidsperiod 

VA-enheten definierar separata 
verksamhetsområden för dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattentjänster. 

Hög VA-enheten 
Påbörjas senast 

2019 

Kommunfullmäktige beslutar om separata 
verksamhetsområden för dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattentjänster. 

Hög KF Vid behov 

VA-enheten tar fram rutiner för hur 
arbetet med löpande uppdateringar ska 
ske. 

Hög VA-enheten 
Påbörjas senast 

2019 

Dricksvatten Vid översiktsplanering och arbete med 
detaljplaner så ska avvägningar göras 
mellan olika intressen i anslutning till 
viktiga vattenresurser. 

Hög Plan och mark Löpande 

Utreda behov av reservvattenförsörjning 
inom Arvidsjaur kommun. Hög VA-enheten 

Påbörjat. Klart 
senast 2020 

Revidera nuvarande 
vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter för samtliga 
kommunala vattentäkter och 
reservvattentäkter. 

Medel VA-enheten 
Påbörjat. 

Minst 2 st per år 
ska färdigställas. 

Utarbeta en krisberedskapsplan för att 
säkerställa den allmänna 
dricksvattenförsörjningen och inarbeta 
åtgärder i verksamhetsplaneringen. 

Hog VA-enheten 
Påbörjas senast 

2019 

??\ 
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Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen. forts 
Verksamhets- 
områden 

Åtgärd Prioriterings- 
ordning 

Ansvarig Tidsperiod 

Informera alla berörda om 

krisberedskapsplanen. 
Medel VA-enheten 

Påbörjas senast 

2020 

Krisberedskapsplanen uppdateras årligen. 
Medel VA-enheten 

Påbörjas senast 

2020 

Utarbeta en förnyelse-och underhållsplan 

för allmänna dricksvattenanläggningar. 
Hög VA-enheten 

Påbörjas senast 

2019 

Göra en översyn av samtliga vattenverk 

utifrån behov av kompletterat skalskydd. 
Medel VA-enheten 

Påbörjas senast 

2019 

Spillvatten De avloppsreningsanläggningar där 

reningsgraden är otillräcklig behöver 

utredas med avseende på 

reinvesteringsbehov för en förbättrad 

reningsgrad. 

Hög VA-enheten 
Påbörjat. 

Löpande arbete. 

Utarbeta en förnyelse-och underhållsplan 

för allmänna spillvattenanläggningar. 
Medel VA-enheten 

Påbörjas senast 

2020 

Utfärda krav på fastighetsägare att 

åtgärda felaktigt anslutna ledningar. 
Låg VA-enheten 

Påbörjas senast 

2021 

Utarbeta en slamhanteringsplan. 
Låg VA-enheten 

Påbörjas senast 

2021 

Ledningsnät Utarbeta en strategisk förnyelseplan för 

det allmänna ledningsnätet för att öka 

åtgärdstakten samt prioritera åtgärder. 

Utbyte av ledningar, ledningsinfodringar, 

separation av kombinerade ledningar, etc. 

sker enligt förnyelseplanen. 

Hög VA-enheten 
Påbörjas senast 

2019 

Utarbeta rutiner för kontinuerligt arbete 

med filmning av spillvattenledningar som 

underlag till åtgärdsplaner. 

Låg VA-enheten 

Påbörjas senast 

2021 

Upprätta rutiner för registrering av 

driftstörningar i det digitala 

ledningskartverket 

Medel VA-enheten 
Påbörjas senast 

2020 

Utarbeta en hydraulisk ledningsnäts-

modell för dricksvattennätet som ett 

hjälpmedel vid underhåll samt förnyelse 

och nyanläggning av dricksvatten-

ledningsnätet. 

Medel VA-enheten 
Påbörjas senast 

2020 

S9) gq( 
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Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen. forts 
Verksamhets- 
områden 

Åtgärd Prioriterings- 
ordning 

Ansvarig Tidsperiod 

Utarbeta en risk- och sårbarhetsanalys 

med förslag till åtgärder för 

distributionssystemet för dricksvatten. 

Medel VA - enheten 
Påbörjas senast 

2020 

Leveranssäkerheten av dricksvatten ska 

ökas genom redundans (dubblering av 

ledningar) på prioriterade ledningar såsom 
huvudledningar för större områden. 

Hög VA - enheten 
Påbörjas senast 

2019 

Leveranssäkerheten av dricksvatten ska 
ökas genom att upprätta ett 

ventilbytesprogram för att slippa stänga 

av stora kundgrupper från vattenleverans i 

samband med ombyggnation eller 

reparation. 

Medel VA - enheten 
Påbörjas senast 

2020 

Åtgärder utanför den allmänna VA-anläggningen 
Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

VA-taxan ska revideras så att ekonomiskt 

utrymme finns för att ansluta nya 
områden till den allmänna VA- 

anläggningen. 

Medel VA - enheten 
Påbörjas senast 

2019 

Vid anläggande av nya vattentäkter ska en 

analys göras av möjligheter att ansluta 

fler abonnenter till verksamhetsområdet. 

Låg VA - enheten Löpande 

Rutiner behöver utarbetas för att 

framgent bevaka bebyggelseutvecklingen 

i potentiella utvecklingsområden på 
landsbygden i strandnära lägen, s.k. LIS-

områden. 

Låg Vattengruppen 
Påbörjas senast 

2021 

Åtgärder för dagvatten och dräneringsvatten 
Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

För att säkerställa en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering behöver en 

dagvattenplan/dagvattenstrategi för 

Arvidsjaur kommun utarbetas. 

Hög Vattengruppen 
Påbörjas senast 

2019 

En snöhanteringsstrategi ska tas fram där 

bland annat lämpliga upplag för snä med 

olika föroreningsgrad kan utpekas. 

Medel Vattengruppen 
Påbörjas senast 

2020 
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Åtgärder utanför den allmänna VA-anläggningen — i väntan på VA-utbyggnad 
Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

Huvudmannen ska vid en framtida VA-

utbyggnad ta fram riktlinjer för enskilda 

anläggningar i väntan på långsiktiga 

åtgärder. 

Låg VA-enheten Vid behov 

Kommunen ska vid en framtida VA-

utbyggnad ta fram lättillgänglig 

information om bestämmelser för 

utformning och anordning av enskilda 

anläggningar. 

Låg 
Miljö och 

Bygg 
Vid behov 

Åtgärder för enskild VA-försörjning 
Åtgärd Prioriterings- 

ordning 
Ansvarig Tidsperiod 

Informera huvudmän om behovet av 

vattenskyddsområden och 

skyddsföreskrifter för större enskilda 

vattentäkter. 

Medel 
Miljö och 

Bygg 
Påbörjas senast 

2021 

För icke-kommunala vattentäkter som 

försörjer fler än 50 personer eller där 

vattenuttaget är mer än 10 rn 3/dag 

behöver kommunens tillsynsverksamhet 

säkerställa att erforderligt skydd 

anordnas. 

Medel 
Miljö och 

Bygg 
Löpande 

Vid framtagande av årlig verksamhetsplan 

ska det ingå en inventerings- och 

åtgärdsplan för enskilda avlopp. Havs- och 

vattenmyndighetens rekommenderade 

åtgärdstakt på 5% ska eftersträvas. 

Hög 
ygg 

 

Miljö och 

B 
Årligen 

Inventeringar av enskilda avlopp i 

anslutning till utvaida sjöar och vattendrag 

ska ske årligen. Sjöar och vattendrag som 

inte uppnår god ytvattenstatus med 

avseende på näringsämnen bör 

prioriteras. I de fall tillsyn är utförd och 

där funktionen inte är tillfredsställande 

behöver krav ställas utifrån gälIande 

lagstiftning. 

Hög 
Miljö och 

Bygg 
Löpande 
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