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Bilaga 1. Åtgärdslista för vatten- och avloppsplan  

Nr Åtgärd 
Tidplan Ansvar1 Plan 

2020 2021–
2022 

2023–
2024 

2025–
2030 Löpande   

VA 1 Forma en fövaltningsövergripande VA-plangrupp för arbete med 
VA-planen. 

     VA Vatten- och avloppsplan 

VA 2 Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter (ansvar, avstämning, 
uppdatering, åtgärder), resursbehov (medverkande, kompetenser, 
tidsåtgång), eventuell styrgrupp (ansvar, mandat), ansvar att sammankalla 
VA-plangruppen samt hur VA-planen ska kommuniceras (internt, extern).  

     VA Vatten- och avloppsplan 

VA 3 Ta fram ett årshjul med ungefärliga tider för VA-plangruppens möten 
utefter tidplan för ingående förvaltningars verksamhetsplanering för att 
underlätta implementering och uppföljning av vatten- och avloppsplanens 
åtgärder i det löpande arbetet. 

     VA Vatten- och avloppsplan 

UP 1 Sätt samman en förvaltningsövergripande grupp med uppgift att 
sammanfatta läget, utvärdera samt föreslå uppdateringar och åtgärder. 
Gruppen bör minst ha representanter från TK VA, TK MAX, SBK och 
MHK. 

          VA  Utbyggnadsplan för vatten 
och avlopp 

UP 2 Bygg ut kommunalt vatten och avlopp till VA-utbyggnadsområden.      VA Utbyggnadsplan för vatten 
och avlopp 

UP 3 Utred hur behovet ser ut avseende vattenförsörjning och avloppshantering 
i VA-utredningsområden. 

     MHK, VA, 
SBK 

Utbyggnadsplan för vatten 
och avlopp 

UP 4 Bevaka hur behovet avseende vattenförsörjning och avloppshantering ser 
ut i VA-bevakningsområden. 

          MHK, SBK, 
VA 

 Utbyggnadsplan för vatten 
och avlopp 

UB 5 Kommunicera Utbyggnadsplan för vatten och avlopp till invånare.      VA och SBK  

PE 1 Planera inventering av enskilda avlopp samt ställa krav på åtgärder så att 
åtgärds-/omvandlingstakten är 5 % årligen. Skapa delmål för 
avloppstillsynen och inför regelbunden uppföljning av genomfört arbete. 

        MHK Plan för enskilt vatten och 
avlopp 

                                                      
1 TK = Tekniska kontoret, VA = VA-avdelningen, MAX = Mark- och exploateringsavdelningen, MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret, SBK = Stadsbyggnadskontoret, Plan = Planavdelningen,  
VA-grupp = förvaltningsövergripande grupp som ska arbeta löpande med utbyggnadsplanen. 
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Nr Åtgärd 
Tidplan Ansvar1 Plan 

2020 2021–
2022 

2023–
2024 

2025–
2030 Löpande   

PE 6 Miljö- och hälsoskyddförvaltningen ska aktivt medverka i kontinuerlig 
planering av VA-utbyggnad med fokus på 

• Samverkan med Plan och VA om utveckling i VA-
utredningsområden. 

• Samverkan med Plan och VA om utveckling i VA 
bevakningsområden 

• Samverkan med Bygglov om utveckling i Enskilt VA-områden 
för att säkerställa välfungerande VA lösningar i samband med 
bygglovsärenden 

     
 

MHK Plan för enskilt vatten och 
avlopp 

VFP 1 Tydliggör att dricksvattenintresset ska ha högsta prioritet vid konkurrens 
med andra resursanspråk. 

          VA, SBK, 
MAX 

Vattenförsörjningsplan 

VFP 2 Se över behov av att uppdatera vattenskyddsområden och/eller 
skyddsföreskrifter för allmänna vattentäkter. 

     VA Vattenförsörjningsplan 

VFP 3 Anpassa vattenverk och distributionsanläggningar till framtida 
vattenbehov och klimatförändringar. 

     VA Vattenförsörjningsplan 

VFP 4 Bevaka att markytor reserveras vid planläggning av bostäder och 
verksamheter i närheten av de större vattenverken (Häggeberg, Brunstorp 
och Gränna) för att möjliggöra eventuella framtida behov av 
kapacitetsökning och utbyggnad. 

     VA, SBK, 
MAX 

Vattenförsörjningsplan 

VFP 5 Samarbeta och fortsätt utveckla arbetet i förvaltningsövergripande grupp 
för uppströmsarbete. 

     VA, MHK Vattenförsörjningsplan 

FS 1 För löpande in förnyelsearbetet i budgetprocessen för att erhålla de 
ekonomiska och personella resurser som krävs för ett långsiktigt arbete 
mot uppsatt mål om förnyelsetakt. 

     VA Förnyelsestrategi 
ledningsnät 

FS 2 Arbeta efter framtagen, etablerad metod för förnyelse av ledningsnät. 
Utveckla vid behov. 

     VA Förnyelsestrategi 
ledningsnät 

FS 3 Samordna ledningsförnyelse med andra byggprojekt i kommunen för att 
skapa samordningsvinster och minska störningar för omgivningen. 

     VA Förnyelsestrategi 
ledningsnät 

DVP 1 Skapa och sammankalla en dagvattengrupp som har ansvaret för 
övergripande dagvattenfrågor och revidering av dagvattenplanen. 

          Vatten-
samordnare 

Dagvattenplan 
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Nr Åtgärd 
Tidplan Ansvar1 Plan 

2020 2021–
2022 

2023–
2024 

2025–
2030 Löpande   

DVP 2 Ta fram en åtgärdsplan för skyfallshantering med utgångspunkt i befintlig 
skyfallskartering. Det ska finnas en tydlig prioritering av åtgärder och 
ansvar för genomförande. 

     SBK Dagvattenplan 

DVP 3 Inventera och ta fram en tydlig ansvarsfördelning för befintliga 
dagvattenanläggningar. 

     TK Dagvattenplan 

DVP 4 Ta fram lokala åtgärdsprogram (LÅP) för kommunens vattenförekomster 
för att säkerställa att MKN uppnås och för att möjliggöra framtida 
exploatering. 

     Vatten-
samordnare i 
samarbete 
med MHK 

Dagvattenplan 

 


