
VA-plan Gotland
Bakgrund och syfte
Bristen på vatten är idag en begränsande faktor för exploatering och utveckling av bebyggda områden. Möjligheten att försörja nuvarande 
och tillkommande invånare och besökare med vatten var en utmaning på stora delar av Gotland. Det fanns ett behov att skapa en samordnad 
VA-planering. VA-försörjning kräver inte bara ett helhetsgrepp om frågan utan även att blicken lyfts från detaljerna till ett helikopterperspektiv, 
vars viktigaste syfte är att uppnå en övergripande balans. VA-planen handlar därför om att skapa balans. Balans mellan vad som är önskvärt 
och vad som är möjligt med hänsyn till människor, miljö och ekonomi. VA-planen handlar också om att skapa tydlighet, t.ex gällande utveckling, 
förbättringsbehov och ansvarsfördelning. 

Drift-, underhåll- och 
förnyelseplan (DUFP)

VA-utbyggnads-
plan (VUP)

Dagvattenplan 
(DVP)

Vattenskyddsplan 
(VSP)

Plan för enskild 
VA-försörjning (PEF)

Brand- och 
släckvattenplan 

(BSP)

Innovationsplan 
(IP)

I VA-planen för Gotland ingick följande planer

Bedömning av områden 
som idag inte ingår i verk-
samhetsområdet för allmän 
VA-försörjning och som har 
eller kan komma att få ett 
behov av att lösa försörjning-
en av dricksvatten eller om-
händertagande av spillvatten 
i ett större sammanhang.

Arbete som behövs 
för att säkerställa 
skydd av allmänna 
vattentäkter, både 
kvalitativt och 
kvantitativt.

Hanterar de delar 
av VA-
försörjningen som 
ligger utanför 
verksamhetsom-
rådet.

Sammanställning av 
statusen på dagens all-
männa VA anläggning, dvs 
vattenverk, avloppsrenings-
verk, avloppsanläggningar 
och ledningar. Ger en bild av 
kapacitet idag och framåt, 
samt behov av åtgärder.

Visar om vad som behöver ske för 
att uppnå en hållbar dagvatten-
hantering. Även den problematik 
som kan uppkomma till följd av 
markavvattning hanteras. Dag-
vattenplanen har arbetats fram 
parallellt med en dagvattenhand-
bok som ska vara ett praktiskt stöd 
för arbetet med dagvatten. 

Omfattar hela kedjan 
från förebyggande 
arbete mot brand 
fram till sanering av 
fastigheter där brand 
skett. 

Visar vad som 
bedöms vara 
kommande 
framgångs-
faktorer för 
VA-innovationer 




