FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2019-10-07, §196

VA-policy
Norrtälje kommuns VA-policy fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden i
frågor som rör allmän och enskild VA-försörjning. VA-policyn är ett viktigt styrdokument,
bland annat i det vidare arbetet med framtagande av en kommunal VA-plan.
Norrtälje kommun ska ha en långsiktigt hållbar utveckling av all VA-försörjning i hela
kommunen.
1. En säker och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning
1.1. Vattentillgången ska säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela kommunen.
1.2. De vattenförekomster i kommunen som är viktiga för vattenförsörjningen ska ha
vattenskyddsområden.
1.3. Möjligheten att i framtiden nyttja Erken som resurs för dricksvattenförsörjningen ska bevaras.
2. Norrtälje kommuns allmänna VA-anläggning1
2.1. Den allmänna VA-anläggningens kapacitet ska säkerställas för nuvarande behov samt för
den utbyggnad och förtätning som kommunen planerar.
2.2. Systematisk underhållsplanering ska ligga till grund för beslut kring ekonomiskt hållbar
förnyelsetakt.
3. VA-försörjning utanför nuvarande VA-verksamhetsområde
3.1. Vid allmän VA-utbyggnad till befintlig bebyggelse med liknande behov, med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön2, prioriteras områden där investeringen möjliggör
ekonomisk balans.
3.2. Vid allmän VA-utbyggnad till blivande bebyggelse ska konsekvenser för VA-kollektivet
belysas innan nya detaljplanearbeten startar.
3.3. Utbyggnad av allmän VA-försörjning kan ske genom anslutning till befintlig VA-anläggning
eller genom nya lokala lösningar.
3.4. Gemensamma VA-anläggningar ska förordas framför enskilda där detta är lämpligt.
3.5. Kommunens prioritering och planering för kommande VA-utbyggnad ska vara transparent
och tillgänglig för allmänheten.
3.6. Fastighetsägare och samfällighetsföreningar i kommunen ska erbjudas rådgivning om
VA-tekniska lösningar.

1

Vattenverk, avloppsreningsverk, huvudledningar, vattentorn, pumpstationer, tryckstegsstationer, dagvattenanläggningar och ledningstillbehör
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 6 § 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 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
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4. Ekologiskt hållbar utveckling
4.1. VA-åtgärder för att bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten, prioriteras vid de
recipienter där dessa ger störst positiv påverkan.
4.2. För en god hushållning med naturresurser eftersträvas en ökad återanvändning av avloppets
växtnäringsämnen, såväl från allmänna som enskilda avloppsanläggningar.
4.3. I frågor som rör kommunens VA-försörjning ska behovet av anpassning till ett förändrat
klimat beaktas.
5. En klimatanpassad och långsiktigt hållbar dagvattenhantering 3
5.1. Planering av dagvattenhantering sker i samverkan.
5.2. Dagvattenflöden ska minimeras.
5.3. Dagvattnet ska ses som en resurs.
5.4. Utsläpp till recipient sker på ett långsiktigt hållbart sätt.
5.5. Dagvattenflöden tas omhand på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt.
6. Ekonomiskt hållbar utveckling
6.1. Taxejusteringar för kommunalt VA ska vara skäliga, kontinuerliga och förutsägbara. En
översyn av taxenivån ska ske varje år.
6.2. Fördelningen mellan fasta och rörliga brukningsavgifter ska spegla kostnadsstrukturen och
nyttan för fastigheten av att ha tillgång till kommunalt VA.
6.3. Särtaxa för finansiering av VA-utbyggnad ska kunna tillämpas vid beaktansvärda
kostnadsskillnader, dock endast i undantagsfall.
6.4. Kostnader för allmän VA-utbyggnad i exploateringsområden och för nödvändig
VA-infrastruktur ska kunna skattefinansieras.
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