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Orsa kommuns styrdokument
Nivå

Riktningsdokument

Ramdokument

Översiktlig

Strategi
avgörande vägval för att nå målen
för Orsa kommun
Program
verksamheter och metoder i riktning
mot målen
Handlingsplan
aktiviteter, tidsram och ansvar

Policy
Orsa kommuns hållning

Allmän

Detaljerad

Riktlinjer
rekommenderade sätt att agera
Regler
absoluta gränser och ska-krav

Ur kommunens Riktlinje för Styrdokument, vad är en policy
Policyn anger kommunens övergripande förhållningssätt till något. Den kan klargöra synen på till
exempel föreningsbidrag, inköp och upphandling eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta regler,
bara översiktliga principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.
En policy ska ge en princip att hålla sig till, ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger till
exempel hur kommunen ställer sig till konkurrensutsättning, föreningsbidrag, friskvård,
hemarbete, deltid etcetera. En policy ska vara kortfattad och övergripande.

Syftet med policyn
I Policy, vatten- och avlopp (VA-policyn) anges övergripande mål för vatten- och
avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med VA-policyn
är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar VA-försörjning utifrån
de lokala förutsättningarna.
VA-policyn är styrande för kommande VA-plan och en viktig del i kommunens översiktsplanering.
VA-policyn bör därmed bli ett dokument som fastställs av kommunfullmäktige. VA-policyn har
tagits fram med utgångspunkt i VA-översikt och genom förvaltningsövergripande arbete och
diskussioner i politiskt forum. Aktualiseringsförklaring eller revidering av VA-policyn bör ske vart
fjärde år.
Utgångspunkten i VA-policyn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, exempelvis
Miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen, vattendirektivet,
drickvattenföreskriften och andra föreskrifter och förordningar. Det finns också olika nationella och
regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål och visioner.

Övergripande mål
De övergripande målen med Orsas VA-försörjning är följande;
• Skydd av vattenresurser för dricksvatten ska prioriteras mycket högt.
• Alla medborgare ska ha en hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna. Med
hållbar avses i detta fall aspekter utifrån miljö, ekonomi och socialt (hälsa, livskvalitet,
boendetrygghet, likställighet, etc.). Alla tre delar måste beaktas vid olika beslut och
ställningstaganden som berör Orsas framtida VA-försörjning.
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•
•

•
•
•

•

VA-försörjningen ska bidra till en positiv samhällsutveckling av kommunen och regionen och
den ska stödja kommunens fysiska planering och övergripande mål.
Alla medborgare har ett ansvar för att handskas varsamt med resurser och för att skapa ett
hållbart samhälle och medborgare ska ges möjlighet att vara delaktiga i den lokala
samhällsutvecklingen.
Kommunen ska ha respekt för medborgarnas förutsättningar, och tillhandahålla information
och genomföra tidig dialog om förändringar.
Prioriteringar och beslut om VA utbyggnadsområden ska särskilt beakta Orsa kommuns
exploateringsplaner, strategiska planer och ekonomiska förutsättningar för VA kollektivet.
Ambitioner i mål och åtgärder i VA planen ska utformas med hänsyn till erfarenheter från
föregående planperioder och beaktande av de ingående parternas samlade åtaganden,
utmaningar och tillgängliga resurser.
Kretslopp ska stimuleras om det kan ske på ett hållbart sätt

Mål inom allmän vatten- och avloppsförsörjning
(kommunalt vatten och avlopp)
I Orsa ska följande mål vara styrande inom allmän VA försörjning;
•
•
•
•
•
•

Allmänna VA-anläggningar ska ha god kvalitet och reinvesteringar prioriteras främst utifrån
nyttan för hållbarhet och hög kostnadseffektivitet.
Kommunala vattentäkter ska skyddas.
Hushållning med energi och naturresurser ska prioriteras
Dag- och dränvatten ska i möjligaste mån separeras från spillvatten.
Alla fastigheter inom verksamhetsområde för allmänt VA ska vara anslutna till den allmänna
VA-anläggningen i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster
Vid anslutning av nya fastigheter till allmän VA anläggning ska följande principer gälla;
o God kostnadstäckning via anläggningsavgifter (i snitt ca 70 % täckningsgrad)
o Taxekonstruktion ska stimulera samtidig anslutning av vatten och spillvatten
o Rättvisa fördelningsprinciper mellan olika brukargrupper (villa respektive lägenhet)
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Mål utanför allmän vatten- och avloppsförsörjning (enskild
vatten- och avloppsförsörjning 1)
I Orsa ska följande mål vara styrande utanför allmän vatten- och avloppsförsörjning;
•
•

•
•

Enskild och gemensam VA-försörjning ska uppfylla gällande lagstiftning och fastighetsägare
och föreningar ska ta ansvar för sina anläggningars påverkan på hälsa och omgivande miljö.
Miljönämndens tillsyn av enskilda avlopp ska prioriteras till de områden med störst behov
som inte avses byggas ut med allmänt VA eller som avses byggas ut men där väntetiden för
utbyggnad är mer än 10 år.
Skydd av större enskilda vattentäkter ska finnas.
Kommunen bör aktivt medverka till att samordnad enskild VA försörjning ges möjligheter till
rådgivning och samverkan mellan föreningar och aktörer i syfte att upprätthålla en hållbar VA
försörjning.

Riktlinjer vid prioritering av utbyggnad till allmän vattenoch avloppsanläggning
Bedömningar om vilka områden som föreslås erhålla allmän VA försörjning sker utifrån följande
riktlinjer;
•

•

Bedömning om behoven ur hälso- och miljösynpunkt att förbättra VA situationen i området
- Antal fastigheter och dess nyttjandegrad
- Bebyggelseutveckling
- Förutsättningar försörjning av dricksvatten
- Känslighet recipient och naturmiljö
- Förutsättningar att ordna enskilt avlopp
Bedömning av möjligheter att lösa behoven med allmän VA anläggning
- Kostnader för utbyggnad av allmän VA anläggning
- Samordningsvinster vid utbyggnad

Dessutom används följande bedömningspåverkande faktorer för att ge stöd åt prioriteringar;
•
•
•
•

MIFO klassad mark inom området
Om vattenförsörjning sker till mer än 50 % genom avtalslösning med huvudman
Om området försörjs till mer än 50 % av större gemensamma vattentäkter (>50 personer
eller 10 m3/d)
Risk för påverkan på större vattentäkt är överhängande.

Med utgångspunkt från målsättningar i VA policyn, bedömningsgrunder och bedömningspåverkande
faktorer ska en samlad bedömning ske av vilka områden som föreslås erhålla allmän VA försörjning.

1

Med enskild vatten- och avloppsförsörjning menas såväl egen som gemensamma anläggningar.
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