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VA-planeringsprocessen
Dricksvatten- och avloppsförsörjningsöversikt
En kunskapssammanställning innehållande nulägesbeskrivning,
omvärldskrav, förutsättningar och identifierade behov för dricksvattenoch avloppsförsörjningshanteringen i Borås Stad.
					
Klar: feb. 2014
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning
Politiska ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar
och långsiktigt dricksvatten- och avloppsförsörjning i Borås Stad.
Dricksvatten- och avloppsförsörjningsplan
Redovisar åtgärder och aktiviteter under planens giltighetsperiod
för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- och
avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad.

Riktlinjer för dricksvattenoch avloppsförsörjning
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten och för
att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. God
planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter
god service och uppfylla kommunens skyldigheter i VA-försörjningen.
Vi använder våra vattendrag för alla delar av VA-försörjningen. Vatten spelar en central roll för
kommunens infrastruktur och utveckling, det är av största vikt att vi skyddar och förbättrar
statusen på denna resurs.
Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden behöver situationen ändå förbättras
när de byggs ut eller när permanentboende ersätter fritidsboende.
Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter fungerar bra i stora delar av
kommunen. I vissa områden behöver situationen förbättras. Det är viktigt att minska utsläppen
av skadliga ämnen till naturen. Förbättringar kan ytterligare minska riskerna för att människor
blir sjuka på grund av en dålig hantering av avloppsvatten.
Dagvattenhanteringen i bebyggda områden handlar om att avleda vattnet på ett säkert sätt
till ett vattendrag. Kraven ökar på att avledningen sker på ett miljömässigt riktigt sätt för att
förbättra statusen på våra vattendrag. Dagvattenrening kräver ställningstaganden, god planering
och ekonomiska resurser.
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Övergripande förhållningssätt
•

Dricksvatten- och avloppsanläggningar ska vara driftsäkra, robusta, ha ett tillfredsställande
skydd och deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden.

•

Dricksvatten- och avloppsförsörjningen ska vara långsiktigt hållbar ur ekologisk, ekonomisk
och social aspekt.

•

Kommunens arbete med dricksvatten- och avloppsförsörjning ska bidra till att uppfylla
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.

•

Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten- och avloppsförsörjning ska ha en
godtagbar anläggning.

•

Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricksvattenförsörjning med avseende på både
vattentäkt och produktionsanläggning.

Dagvatten
•

Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid
föroreningskällan.

•

Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för minskad belastning på ledningsnät och
recipienter.

•

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar miljön för upplevelser, rekreation, lek,
naturvärden och biologisk mångfald

•

Enskilda anläggningar och anslutning till allmänt VA

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska kommunen
överväga ny detaljplan för att reglera bebyggelsen

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt VA-nät ska kommunen överväga ny
detaljplan i syfte att reglera befintlig bebyggelse samt för att förtäta bebyggelsen för att fler
fastigheter ska dela på kostnaden för vatten och avlopp.

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska
verksamhetsområdet antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, spill- och dagvatten.

•

Statusen på enskilda avlopp ska vara känd av kommunen och av fastighetsägare
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Dricksvatten och brandvatten
•

Kommunen ska skydda framtida vattenresurser för en allmän dricksvattenförsörjning

•

Kommunen ska arbeta för möjligheten till säker brandvattenförsörjning via sprinkler vid
nyexploatering

Kommunikation och organisation
•

Kommunen ska erbjuda rådgivning om enskilt dricksvatten, avlopp och dagvattenhantering

•

Kommunen ska erbjuda rådgivning till fastighetsägare i områden där gemensamhetslösningar
är det bästa alternativet
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