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1 Inledning 

Detta dokument är en vatten- och avloppsplan, VA-plan, för Dals-Eds kommun. VA-

planen har tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete med strategisk VA-planering 

och har sin utgångspunkt i de tidigare utformade dokumenten VA-översikt och 

VA-strategi.  

Syftet med VA-planen är att skapa en tydlig och långsiktig planering för vatten- och 

avloppsförsörjning i Dals-Eds kommun både inom och utanför nuvarande 

verksamhetsområde för allmänt VA. VA-planen skapar en viktig grund för en långsiktigt 

hållbar VA-försörjning, även i områden som idag inte berörs av de allmänna 

vattentjänsterna. Ett mer övergripande mål med den strategiska VA-planen är att minska 

miljöbelastningen och möjliggöra för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Dals-Eds 

kommun. I detta dokument presenteras de åtgärder som krävs för att uppnå detta syfte 

och mål.  

Dals-Eds kommun har under 2014-2016 arbetat med VA-planering för hela kommunen. 

Målet är att förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och långsiktigt strategiska beslut 

rörande vatten- och avloppsförsörjningen. 

VA-planen anger vilka åtgärder som behövs inom VA-försörjningen i syfte att uppnå en 

hållbar VA-försörjning.  

VA-planen har ett stort fokus på den framtida VA-försörjningen i områden som idag har 

enskild VA-försörjning men som av olika skäl kan komma att få en annan VA-lösning i 

framtiden. VA-utbyggnad tillhör de åtgärder i VA-planen som antas av politiska instanser.  

I områden som ska anslutas till allmänt VA är även åtgärder i väntan på anslutning viktiga 

att belysa. Det handlar bland annat om att ta fram riktlinjer för vad som gäller i väntan på 

anslutning, t.ex. vid ansökan om bygglov för ombyggnad eller nybyggnation. 

VA-försörjning omfattar försörjningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten både 

inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA.  
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1.1 VA-plan – det tredje steget i VA-planarbetet 

Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande 

VA-planering. De två tidigare dokumenten är VA-översikt (2015) samt VA-strategi (2015). 

VA-planens innehåll påverkas av de beskrivningar som finns i VA-översikten och av de 

generella riktlinjer och ställningstaganden som finns i VA-policyn. I det återstående steget 

ska VA-planens åtgärder genomföras och följas upp. 

 

  

Steg 1: VA-översikt
Sammanställning av nulägesbilden för all VA-försörjning 
i hela kommunen. Nulägesbilden utgörs av de aspekter 
som kan påverka beslut kopplade till vatten- och 
avloppsförsörjningen. 

Steg 2: VA-strategi
Strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan 
samt prioriteringar av olika åtgärder. VA-strategin ska 
användas som ett långsiktigt planeringsverktyg. 

Steg 3: VA-plan
Framtida utveckling och prioriteringsordning för all VA-
försörjning i hela kommunen uppdelat på olika sorters 
försörjning. Inkluderar också plan för att uppnå god 
vattenstatus i vattenförekomster. 

Steg 4: Implementering och uppföljning  
Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och 

följa upp de åtgärder som identifierats i VA-planen.
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1.2 Projektorganisation  

För att VA-planarbetet i Dals-Eds kommun ska återspegla den verklighet som upplevs 

inom kommunens olika delar utförs arbetet av en bred arbetsgrupp där varje deltagare 

bidrar med sin expertkunskap kopplad till VA-försörjning. Genom arbetsprocessen 

förankras frågeställningar och behov såväl bland tjänstemän som i berörda politiska 

instanser. Samarbete är en viktig förutsättning för en hållbar och långsiktig planering av 

frågor rörande VA-försörjning och bebyggelseplanering inom kommunen.   

Sweco har stöttat Dals-Eds kommun i arbetet med denna VA-plan genom att ansvara för 

processledning samt författande av stora delar av innehållet.  

Dals-Eds kommun har i rollen som beställare engagerat en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp och en styrgrupp för stöttning och styrning av uppdraget. I arbetsgruppen har 

följande personer ingått; 

Roland Kindslätt, teknik och service 
Eva Karlsson, plan- och byggkontoret 
Hans Karlsson, plan- och byggkontoret 
Jan Sandell, Dalslands miljökontor 
Emma Hagström, Dalslands miljökontor. 
 
Fler personer har deltagit i avgränsade delar av arbetet. 
 
Suzanne Håkansson har varit delaktig i uppdateringar och ändringar utförda år 2020. 

1.3 Avgränsning 

En del av de åtgärder som presenteras i detta dokument har beröring med den politiska 

inriktningen i Dals-Eds kommun och bör därför antas av kommunfullmäktige i Dals-Eds 

kommun. 

Bland de föreslagna åtgärderna finns sådant som kommunen helt eller delvis redan 

jobbar med. Syftet med att inkludera dessa åtgärder i sammanställningen är att tydliggöra 

vikten av att fortsätta med dessa åtgärder och att undvika att dessa moment glöms bort 

eller nedprioriteras i det fall personal slutar eller byter arbetsuppgifter. 

Bilaga 2 Sammanställning av åtgärder bör ses som ett levande dokument och innehåller 

ett stort antal åtgärder som kommer att införlivas i den löpande verksamheten.  

1.4 Uppdatering av VA-planen 

För att VA-planen och hela den strategiska VA-planeringen ska vara ett användbart 

underlag och riktmärke till kommunens arbete med VA-försörjning och översiktlig 

planering behöver innehållet uppdateras med jämna mellanrum. Uppdatering sker 

förslagsvis i samband med aktualisering av Dals-Eds kommuns översiktsplan samt vid 

behov däremellan. 
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2 VA-planområden 

För att kategorisera VA-policyns riktlinjer och VA-planens åtgärder delas Dals-Eds 

kommun upp i olika så kallade VA-planområden utifrån hur VA-försörjningen sker där 

idag och hur den kan komma att förändras i framtiden, dessa illustreras i figur 1. Alla 

fastigheter i Dals-Eds kommun kommer att tillhöra någon sorts VA-planområde. De olika 

områdesbegreppen förklaras i ordlistan till detta dokument. 

 
 

Figur 1: Principskiss för olika typer av VA-planområden.  
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2.1 Enskilt VA-område 

Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom 

överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta 

ha enskild försörjning. Detta innebär att fastigheterna inom dessa områden får sitt vatten 

och tar hand om sitt avlopp genom enskilda (i betydelsen icke kommunala) anläggningar. 

En del av dessa enskilda anläggningar kan vara så kallade gemensamhetsanläggningar 

som försörjer flera fastigheter med vatten och avlopp. 

Till enskilt VA-område hör alla fastigheter som ligger i glest bebyggda områden av 

kommunen och som har behov av vatten- och avloppsförsörjning. Glest bebyggda 

områden innebär att fastigheterna ligger utanför de områden som tillhör allmänt VA-

område och utanför områden med samlad bebyggelse enligt VA-planens avgränsningar. 

Dessutom tillhör följande områden med samlad bebyggelse, utan inbördes ordning, 

enskilt VA-område: 

Nr Benämning Kommentar 

S3 Gillanda - 

S4 Risane  - 

S6 Bomarken  - 

S8 Rävmarken - 

S9 Gesäter - 

S11 Lurketorp  - 

 

2.2 VA-bevakningsområde 

VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 

sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för 

att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 

Följande områden med samlad bebyggelse, utan inbördes ordning, klassificeras som VA-

bevakningsområde.  

Nr Benämning Kommentar 

S1 Bästorp Söder Utgör LIS-område 

(Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) 

S2 Norane  Utgör LIS-område 

S5 Asslerud  Utgör LIS-område 

S7 Nössemarks-Dalen Utgör LIS-område 

S12 Valsebo  Utgör LIS-område.  

S13 Sund  Utgör LIS-område.  

S14 Sparsnäs  Utgör LIS-område.  

S16 Nössemark 

(om klassificerad 2020) 

Delar av området utgör LIS-område. 

Utredningar har visat att det är möjligt att 

anlägga dricksvattenbrunnar samt enskilda 
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avloppsanläggningar för boende i området 

utan att ge negativ påverkan på sjön Stora Le.  

 

2.3 VA-utredningsområde 

VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha 

behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov 

som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.  

Följande områden med samlad bebyggelse, utan inbördes ordning, klassificeras som VA-

utredningsområde.  

Nr Benämning Kommentar 

S10 Hökedalen

  

 

  

2.4 VA-utbyggnadsområde 

Vid utredningen 2016 klassificerades Nössemark som ett VA-utbyggnadsområde. Efter 

ytterligare utredningar har det konstaterats att det är möjligt att anlägga enskilda 

dricksvatten och avloppsanläggningar för de boende i området.  

Inga områden i kommunen klassificeras som VA-utbyggnadsområde: 

2.5 Allmänt VA-område 

Alla fastigheter som ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricks- och 

avloppsvatten i Dals-Eds kommun tillhör allmänt VA-område. I praktiken rör det sig om 

Eds tätort samt Håbol. 
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3 Åtgärder 

Förslag till åtgärder har tagits fram för de områden som tas upp i VA-strategin, se Figur 2. 

 

Figur 2: I arbetet med VA-planen har åtgärder konkretiserats för VA-strategins olika delar. 

Ansvaret för genomförande och uppföljning av åtgärder ligger på olika enheter eller roller 

inom Dals-Eds kommuns organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan 

beröras och blir därmed medansvariga för att VA-planen ska kunna efterlevas. En 

tydlighet kring var de olika ansvarsområdena landar, idag och vid eventuella 

omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-planens åtgärder.  

Nedan sammanfattas åtgärderna. Handlingsplanen i sin helhet framgår av bilaga 2. 

3.1 Strategiskt viktiga åtgärder 

Åtgärderna nedan bedöms vara av särskild strategisk betydelse för att VA-sektorn ska 

utvecklas väl. 

3.1.1 Enskilt VA och anslutning till kommunalt VA  

• Den genomförda klassningen av kommunen i olika VA-plansområden ska 

återkommande ses över. 

3.1.2 Driftsäkerhet 

• För kommunens VA-verksamhet ska en långsiktig ekonomisk planering tas fram, 

där verksamheten skall ha 100 % kostnadstäckning från VA-kollektivet. 

• Nödvändiga avtal om tillgång till VA-materiel och externa jourresurser ska tas 

fram. 

Enskilt VA och 
anslutning till 

kommunalt VA

Reserv- och 
nödvatten

Ekonomi och 
finansiering

Kommunikation

Övergripande 
riktlinjer

Driftsäkerhet Kretslopp

Dagvatten

Organisation 
och samarbete
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• Personal inom Teknik & service som har jour för VA-driften skall fortlöpande få 

kännedom om VA-verksamheten så man kan åtgärda driftstörningar. 

• Underhålls- och förnyelseplan ska tas fram och följas. 

3.1.3 Organisation och samarbete  

• VA-frågor som berör flera enheter i kommunen hanteras i kommunens plangrupp 

som utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningen samt representanter för politiken. 

Dalslands miljö- och energiförbund adjungeras vid behov. 

• Regelbundna avstämningar ska hållas mellan VA-chef och miljöchef/representant 

från Dalslands miljö- och energiförbund. 

• Kommunen ska aktivt söka samverkan inom VA med övriga kommuner i 

Dalsland. 

3.2 Övriga åtgärder 

Nedan sammanfattas åtgärder utöver de ovanstående. Dessa påverkar främst hur 

förvaltningsorganisationen utför sitt arbete. 

3.2.1 Kretslopp 

• Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen från såväl enskilda avlopp som 

reningsverk. 

• Utreda möjligheter till olika incitament för fastighetsägare att välja 

avloppslösningar med god kretsloppspotential. 

• Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas för att gynna avloppssystem med 

god kretsloppspotential. 

• Undersöka lösningar som kan tillämpas för att nyttiggöra näringen i urin och 

fekalier. 

3.2.2 Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA  

• Bedriva tillsyn på enskilda avloppsanläggningar genom inventering. 

• Bygga upp digitalt register över enskilda avlopp kopplat till GIS. 

• Göra en bedömning för respektive VA-utbyggnadsområde och VA-

utredningsområde om vilka krav som ska gälla för enskilda avlopp i väntan på ev. 

utbyggnadsbeslut. 

• Ta fram avtal som reglerar vad som gäller i väntan på ev. förändrad VA-struktur. 

• Ta fram kommunikationsmaterial och informera berörda på lämpliga sätt inför 

planerade utbyggnader. 
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• Ta fram kontrollplan för anläggningar inför anslutning, för anläggningar som 

ansluts genom avtal, samt hänvisa till ABVA i avtalen. 

• Vid projektering av nya kommunala nät och anläggningar dimensionera så att all 

befintlig och planerad bebyggelse kan anslutas. 

• Vid avtalsanslutning nyttja stöd från Svenskt Vatten inför avtalsskrivning samt ta 

fram kommunikationsmaterial till avtalsanslutna. 

• Gemensam rådgivning från berörda delar av kommunen till intresserade 

föreningar inför avtalsanslutning. 

3.2.3 Driftsäkerhet 

• Ta fram prioriteringsordning av dricksvattenleverans vid störningar under längre 
period. 

3.2.4 Reserv- och nödvattenförsörjning 

• Säkerställa tillgång till reservvattenförsörjning, motsvarande normalbehovet, hos 

alla abonnenter av allmän dricksvattenförsörjning, exklusive industrin. 

• Teknik & Service och räddningstjänsten kan vara behjälplig med leverans av 

dricksvatten till fastighetsägare utanför verksamhetsområdet, om problem med 

tillgång av dricksvatten uppstår. 

• Kommunen ombesörjer omgående etablering av nödvattenförsörjning till 

områden inom kommunala verksamhetsområdet. 

3.2.5 Dagvatten, dräneringsvatten och tillskottsvatten 

• Vid nya planarbeten ska planhandläggare sammankalla berörda inom Tekniska 

och Dalslands miljö- och energikontor till arbetsmöte. Dagvattenfrågan ska finnas 

med som en punkt vid första planmötet för en detaljplan samt finnas med i fortsatt 

planarbete. 

• I samband med detaljplan ska vid behov en dagvattenutredning utföras för 

planområdet och resultatet ska beaktas i detaljplanen. 

• Effekter av befarade klimatförändringar ska belysas i dagvattenutredningar och 

vid bedömning av behov av allmän dagvatten-hantering. 

• Vid bygglovsprövning ska dagvattenhanteringen beaktas. 

• I nya detaljplaner ska det framgå hur dagvatten ska hanteras inom fastighet och 

på allmän platsmark. 

• Åtgärdsutredning för områden/fastigheter med kapacitetsbrist, där rening saknas 

eller där dagvatten belastar spillvattennätet. 

• Identifiera områden för utredning av tillskottsvatten, utreda orsakerna och ta fram 

åtgärder. 
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3.2.6 Organisation och samarbete  

• Införa och tillämpa rutinen att de olika nätägarna kontaktas inför VA-arbeten, för 

att undersöka möjligheter till samordning. 

• Uppmana andra aktörer, t.ex. Trafikverket, att informera kommunens VA-enhet 

inför planerade arbeten för att undersöka möjligheter till samordning. 

3.2.7 Kommunikation 

• Ta fram en information till allmänheten kring vilka områden som utgör VA-

utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde och enskilt 

VA-område, grunderna för detta samt vad det innebär. 

• Skapa ett forum för tjänstemän inom olika verksamheter för diskussion av 

bedömningsfrågor etc. i frågor kring tillstånd och bygglov, och av hur processerna 

kan samordnas. 

3.2.8 Ekonomi och finansiering 

• Tydliggöra rutin för regelbunden anpassning av VA-taxan så att den står i 
proportion till förväntat investeringsbehov. 

4 Genomförande och uppföljning 

De i VA-planen framtagna åtgärderna måste införlivas på ett bra sätt i kommunens 

operativa arbete för att de inte ska stanna vid text i en rapport. Den strategiska VA-

planeringen behöver också följas upp löpande och uppdateras vid behov för att 

kommunen ska få full utväxling av det arbete som lagts ned under planeringen och för att 

få ett så gott stöd som möjligt för sitt fortsatta arbete.   

Den strategiska VA-planeringen är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska 

kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens 

skyldigheter. Genomförande och uppföljning av föreslagna åtgärder och fortsatt 

VA-planering är viktiga verktyg för detta arbete.  

4.1 Arbete med åtgärder 

Den största utmaningen i övergången från planeringsarbete till implementering är att ha 

tillräckligt tydliga processer och roller för att göra planen operativ och att den blir en del 

av den vardagliga verksamheten. De åtgärder som tagits fram bör prioriteras av VA-

planeringsgruppen och tidssättas. 
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5 Rekommendation till översiktsplanen och övrig fysisk planering 

Förhandsbesked samt bygglov för uppförande av nya bostäder och tillbyggnationer bör 

endast tillåtas om följande uppfylls: 

• En tillfredställande dricksvattenförsörjning kan anordnas utan risk för påverkan av 

avloppsanläggningar. 

• Omhändertagande av avloppsvatten kan göras på ett godtagbart sätt med 

hänsyn till skydd av närliggande befintliga och tillkommande vattentäkter och 

recipienter. 

• Avledning av dagvatten/lokalt omhändertagande kan anordnas utan att orsaka 

olägenheter för omkringliggande fastigheter. 

• Den nya bebyggelsen inte försämrar områdets möjligheter till en hållbar VA-

försörjning. 

• I samband med förhandsbesked/bygglov ställs krav på ”två rör ut” från 

fastigheten. Det vill säga ett rör från wc och ett rör från bdt (bad, disk och 

tvättvatten), på detta vis har fastigheten förberetts för framtida 

kretsloppsanpassning. 

Dalslands miljö- och energiförbund, Plan- och byggkontoret och VA-enheten bör 
tillsammans ta fram riktlinjer för hur eventuella ansökningar om 
nybyggnation/tillbyggnader som innefattar behov av ny eller ändrad enskild VA-
anläggning ska hanteras. 
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6 Ordlista 

Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som 

kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att 

uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De 

samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en kommun är 

huvudman, benämns ”Den allmänna VA-anläggningen”. 

Allmänt VA-område är ett område som ligger inom verksamhetsområde för allmän 

VA-försörjning och där Dals-Eds kommun är huvudman för vatten- och/eller 

avloppsförsörjning.   

Anläggningsavgift är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar för att få inkoppling 

till en allmän VA-anläggning. För abonnenten medför den en rättighet att för all framtid 

vara ansluten till det allmänna VA-nätet.  

Avlopp är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Avtalsanslutning innebär att en eller flera fastigheter är anslutna till det allmänna dricks- 

eller spillvattennätet och har ett avtal som styr nyttjandet av tillhandahållna VA-tjänster. 

Fastigheter med avtalsanslutning ligger inte inom verksamhetsområde för allmänt VA.  

Brukningsavgift är en periodisk avgift som VA-abonnenter betalar till VA-huvudmannen 

för att täcka av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller 

andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgiften. 

Dagvatten är ytligt avrinnande regn-, spol- och smältvatten. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten 

eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 

fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En 

enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en lokal lösning för produktion av 

dricksvatten eller rening av avloppsvatten. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten 

till det allmänna dricks- eller spillvattennätet via avtalsanslutning.  

Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom 

överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta 

ha enskild försörjning.  

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två 

eller flera fastigheter gemensamt. 

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Dals-Eds kommun är huvudman för den 

allmänna VA-anläggningen. 

Infiltration är vattnets inträngande i markytan. 

Kombinerat avloppssystem är ett gemensamt ledningssystem för spill-, dag- och 

dränvatten. 

Kommunen utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation. 
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Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas så att de material som 

används och de resurser som uppkommer är en del av ett kretslopp, där återanvändning 

eller återvinning eftersträvas.  

LIS-områden är områden som kommunen i sin översiktsplanering pekat ut som områden 

intressanta för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I sådana områden kan utökade 

dispenser ges från strandskyddsreglerna. 

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras utan att 

nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller tankbilar. 

Recipient är en sjö eller ett vattendrag som får motta dagvatten, bräddvatten och eller 

renat avloppsvatten.  

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från 

annan produktionsanläggning än den ordinarie. 

Samlad bebyggelse Områden som idag har enskild försörjning och där ca 15 fastigheter 

eller fler ligger i nära anslutning till varandra.  

Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar kommunalskatt. Dessa 

skattepengar ska användas till många olika nyttigheter som vård, skola och omsorg men 

också politisk ledning, administration, myndighetsutövning, planering, gatudrift och 

mycket annat. 

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 

Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. 

Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt vatten 

som läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i 

många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än mängden spillvatten.  

VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- 

och avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av 

vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av 

avloppsvatten. 

VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 

sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för 

att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 

VA-kollektivet  utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för dricksvatten, 

spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter utgör således betalning för tjänster som 

kommunen utför och är inte en form av skatt. De får endast användas till att täcka 

kostnader som är nödvändiga för VA-verksamheten. 

VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter. VA-taxan är i princip lika för alla 

VA-abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa möjligheter att tillämpa särtaxa om det 
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för ett visst område finns kostnader som i beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %) 

avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom kommunens verksamhetsområden. 

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har 

behov av en förändrad VA-struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när kommunen har 

fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i 

tid utbyggnaden ska ske.   

VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha 

behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov 

som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.  

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, 

inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom 

verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa. 
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Bilaga 1, VA-plan Dals Eds kommun 

 

 

Bedömning av områden med samlad bebyggelse 

Inledning 

I denna bilaga beskrivs områden med samlad bebyggelse. Uppgifterna ligger till grund för 

den klassning i olika VA-planområden som gjorts. 

De olika VA-planområdena har följande innebörd: 

Allmänt VA-område är ett område som ligger inom verksamhetsområde för allmän 

VA-försörjning och där Dals-Eds kommun är huvudman för vatten- och/eller 

avloppsförsörjning.   

Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom 

överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta 

ha enskild försörjning.  

VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 

sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för 

att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har 

behov av en förändrad VA-struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när kommunen har 

fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i 

tid utbyggnaden ska ske.   

VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha 

behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov 

som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.  

 

För respektive område görs en allmän orientering och en nulägesbeskrivning gällande 

vatten och avlopp.  

 

  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

1. Bästorp Söder 

 

 

Allmän orientering 

Området, som är beläget vid Mellan-Kornsjön, är delvis bebyggt med bostadshus och 

gårdsbebyggelse, och omfattar idag 12 fastigheter. Området är av kommunen utpekat som 

LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Sjön har god 

ekologisk och kemisk status. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Fastigheterna ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och har egna anläggningar 

för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen kännedom om de enskilda 

brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Status, ålder etc. för dessa är för de flesta av fastigheterna 

inte känd av kommunen/Dalslands miljökontor. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS). 

  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

2. Norane 

 

 

 

Allmän orientering 

Det aktuella området som är beläget vid Norra Kornsjön, nordväst om själva Norane, är 

idag obebyggt. Området är av kommunen utpekat som LIS-område (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Sjön har måttlig ekologisk status och är 

oklassad med avseende på kemisk status. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp och fastigheterna runt 

omkring har enskilda avloppsanläggningar. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS). 

  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

3. Gillanda 

 

Allmän orientering 

Området är bebyggt med bostadshus och gårdsbebyggelse och innefattar 13 fastigheter.  

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna har egna 

anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen kännedom om 

de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp och fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Två av dessa har känd status och uppfyller dagens krav på 

rening. Övriga har okänd status.  

Samlad bedömning  

Området ges klassningen enskilt VA-område, vilket är ett område som idag har enskild 

VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-

struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. 

  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

4. Risane 

 

Allmän orientering 

Området är beläget vid sjön Risevattnet, längs vägen mellan Håbol och Sund. Inom 

området finns ett 30-tal fastigheter. Sjön har god ekologisk och kemisk status. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna har egna 

anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen kännedom om 

de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp och fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. 10 av dessa är kända av Dalslandsmiljökontor och 

7stycken uppfyller dagens krav på rening. Övriga har okänd status.  

Samlad bedömning  

Området ges klassningen enskilt VA-område, vilket är ett område som idag har enskild 

VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-

struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

5. Asslerud 

 

Allmän orientering 

Området är beläget vid sjöarna Grundsjön och Sandsjön, längs vägen mellan Håbol och 

Sund. Sjöarna har god ekologisk och kemisk status. Området är av kommunen utpekat 

som LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen).  

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. 12 av de 18 fastigheterna har avloppsanläggningar som 

uppfyller dagens krav på rening.  

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS). 

  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

6. Bomarken 

Allmän orientering 

Området är beläget mellan Bomarkstjärnet och Stora Le:s västra strand, och innefattar 10 

fastigheter. Området är bebyggt med bostadshus och gårdsbebyggelse. Stora Le har god 

ekologisk och kemisk status medan Bomarkstjärnet är oklassat. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Två av de 10 fastigheterna har avloppsanläggningar som 

uppfyller dagens krav på rening. En fastighet har en avloppsanläggning som behöver 

åtgärdas. Övriga har okänd status. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen enskilt VA-område, vilket är ett område som idag har enskild 

VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-

struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning 

 

  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

7. Nössemarks-Dalen 

 

Allmän orientering 

Området är beläget vid Stora Le:s västra strand ca 8 km norr om Nössemark och har 

blandad bebyggelse. Stora Le har god ekologisk och kemisk status. Området är av 

kommunen utpekat som LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen). 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Status, ålder etc. för dessa är för de flesta av fastigheterna 

inte känd av kommunen/Dalslands miljökontor. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS).  



      
 

 Bilaga 1 Områden med samlad bebyggelse, Dals Eds VA plan, uppdaterad år 2020 

8. Rävmarken 

 

Allmän orientering 

Området är beläget längs vägen mellan Ed och Nössemark, i närheten av sjön Husetjärn. 

Området är bebyggt med bostadshus och gårdsbebyggelse. Sjön har måttlig ekologisk 

status och god kemisk status. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar.  Av de 11 fastigheterna i området har två 

avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav på rening, en avloppsanläggning har 

brister som behöver åtgärdas och resterande har okänd status. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen enskilt VA-område, vilket är ett område som idag har enskild 

VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-

struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. 
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9. Gesäter 

 

Allmän orientering 

Området är beläget längs vägen mellan Ed och Hedekas, i Örekilsälvens dalgång. 

Området är bebyggt med bostadshus och gårdsbebyggelse. Örekilsälven har på sträckan 

måttlig ekologisk status och är oklassad avseende kemisk status. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Status, ålder etc. för dessa är för de flesta av fastigheterna 

inte känd av kommunen/Dalslands miljökontor. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen enskilt VA-område, vilket är ett område som idag har enskild 

VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-

struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning.  
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10. Ödebyn 

 

Allmän orientering 

Området innehåller industriområde såväl som bostäder, och genomkorsas av järnvägen 

mellan Ed och Halden. Området avrinner till Örekilsälven som på sträckan har måttlig 

ekologisk status och är oklassad avseende kemisk status. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Verksamhetsområde för vatten och avlopp finns för industriområdet i närheten 

(Hökedalen). Anslutning genom avtal har gjorts på frivillig basis för fastigheter längs 

överföringsledningen mellan Ed och Hökedalen. 

Avloppshantering  

Verksamhetsområde för vatten och avlopp finns för industriområdet i närheten 

(Hökedalen). Anslutning genom avtal har gjorts på frivillig basis för fastigheter längs 

överföringsledningen mellan Ed och Hökedalen. Det finns ett känt enskilt avlopp i 

området. Denna anläggning uppfyller dagens krav på rening.  

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-utredningsområde, vilket är ett område som idag har enskild 

VA-försörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver 

utföras för att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att 

förbättra situationen. Möjligheterna att ansluta fler fastigheter i området bör utredas.  
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11.  Lurketorp 

  

Allmän orientering 

Området, som är beläget längs vägen mellan Ed och Hedekas, är bebyggt med bostadshus 

och gårdsbebyggelse samt en före detta skola som numera används för annan verksamhet. 

Området avrinner till Örekilsälven som på sträckan har måttlig ekologisk status och är 

oklassad avseende kemisk status. 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Status, ålder etc. för dessa är inte känd av 

kommunen/Dalslands miljökontor. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen enskilt VA-område, vilket är ett område som idag har enskild 

VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VA-

struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. 
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12. Valsebo 

 

Allmän orientering 

Området är beläget vid Valsebotjärnet, längs vägen mellan Håbol och Sund, och är delvis 

bebyggt med bostadshus och någon gård. Sjön är inte klassad avseende ekologisk och 

kemisk status. Området är av kommunen utpekat som LIS-område (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen).  

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna har egna 

anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen kännedom om 

de enskilda brunnarnas status.  

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. tre av de 13 fastigheterna har avloppsanläggningar som 

uppfyller dagens krav på rening. Övriga har okänd status. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS).  
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13. Sund (uppdaterad år 2020) 

 

Allmän orientering 

Området är beläget vid Stora Le:s östra strand, mitt för Nössemark, som det också finns 

en av Trafikverket trafikerad färjeförbindelse till. Området är delvis bebyggt med 

bostadshus, fritidshus och gårdar. Stora Le har god ekologisk och kemisk status. Området 

är av kommunen utpekat som LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen). 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Fyra av de 40-talet fastigheterna har avloppsanläggningar 

som uppfyller dagens krav på rening. Övriga har okänd status. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS). 
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14. Sparsnäs (uppdaterad år 2020) 

 

Allmän orientering 

I området (som innefattar Snäckerud och Udden) finns 46 fastigheter. Området är bebyggt 

med bostadshus, fritidshus och gårdar. Stora Le har god ekologisk och kemisk status. 

Området är av kommunen utpekat som LIS-område (område för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen). 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Kommunen/Dalslands miljökontor har ingen 

kännedom om de enskilda brunnarnas status. 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. I området finns fem avloppsanläggningar som uppfyller 

dagens krav på rening, varav en är en gemensamhetsanläggning som försörjer sex 

fastigheter. Två avloppsanläggningar har brister som behöver åtgärdas och resterande har 

okänd status. 

Samlad bedömning  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS).   
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15. Nössemark (uppdaterad år 2020) 

 

Allmän orientering 

Bebyggelsen i området ligger utbredd kring Strandviken i Stora Le. Stora Le som helhet 

har god ekologisk och kemisk status. Nästan allt avloppsvatten från Nössemark går dock 

till den avgränsade Strandviken, som är en relativt djup vik med begränsad 

vattenomsättning.  

Ett flertal utredningar har genomförts i olika sammanhang under de senaste femton åren, 

med syfte att ta fram lösningar för att förbättra VA-situationen i området.  

Delar av området är av kommunen utpekat som LIS-område (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 

Nuläge/behov 

Vattenförsörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och fastigheterna i närområdet 

har egna anläggningar för dricksvatten. Enligt en utredning från 2019 finns det tillräckligt 

grundvatten för att förse boende i området med vatten. Samtliga analyser vid en 

stickprovtagning under 2019 visade ingen påverkan från bakterier. 

Påverkan av avseende näringsämnen och bakterier bedöms kunna upphöra när samtliga 

avlopp i området uppnår tillräcklig rening av avloppsvatten 

Avloppshantering  

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp. Fastigheterna har 

enskilda avloppsanläggningar. Avloppslösningarna är av relativt låg standard och en stor 

del näringsämnen och bakterier tillförs Strandviken.  

En utredning har visat att det finns möjlighet att anlägga avlopp i området då huset ligger 

tämligen utspritt.  

Risk finns för påverkan av vattentäkter. 

Samlad bedömning  

Genomförda utredningar visar att det finns möjlighet att anlägga enskilda 

dricksvattenanläggningar och avloppsanläggningar i området. 
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Dock bör det tillses att de enskilda avloppsanläggningarna i området uppnår hög 

skyddsnivå för att minska risken för påverkan på närliggande bostäders vattentäkter.  

Området ges klassningen VA-bevakningsområde, vilket är ett område som idag har 

enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. 

Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur 

förändras över tid, vilket här motiveras av att området pekats ut för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS). 



Bilaga 2 Åtgärder VA-plan Dals-Eds kommun

Generella riktlinjer i VA-strategin

Generell riktlinje Åtgärder Ansvar

G1
Kommunens hantering av vatten- och avloppsförsörjningen ska genomsyras av 

långsiktig hållbarhet ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. G1A
Bevakas vid framtagande av strategiska dokument Samhällsbyggnadsförvaltningen

G2

Beslut om åtgärder inom vatten- och avloppsförsörjningen ska beakta helheten i 

samhällsutvecklingen och analysera långsiktiga effekter för samhälle, miljö och hälsa. G2A

Bevakas vid framtagande av strategiska dokument Samhällsbyggnadsförvaltningen

G3
Kommunens skyddsvärda natur ska tas hänsyn till vid åtgärder inom vatten- och 

avloppsförsörjningen. G3A
Bevakas vid utbyggnad/ändringar av kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning

VA

G4
Energieffektivisering ska eftersträvas vid åtgärder inom vatten- och 

avloppsförsörjningen. G4A
Bevakas vid ny och ombyggnationer av kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning

VA

G5
Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till ett 

dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. G5A
Ständigt pågående arbete VA

G6
Brandvatten ingår inte i den allmänna VA-försörjningen. Brandposter kan anordnas där 

så är möjligt. Brandposter bekostas av och tillhör räddningstjänsten. G6A
Bevakas i planprocessen Räddningstjänst

G7
Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att negativa effekter för människa, miljö 

och samhälle minimeras. G7A
Ständigt pågående arbete VA

G8

Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning skall ha 

tillgång till ett tjänligt dricksvatten och en avloppsanläggning som uppfyller gällande 

krav. 
G8A

Kommunfullmäktige

G9

Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ska vara 

klassade som något av följande ”VA-typsområden”: 

Allmänt VA-område 

VA-utbyggnadsområde 

VA-utredningsområde

VA-bevakningsområde

Enskilt VA-område.

G9A

Klassning har genomförts i VA-planen. Klassningen uppdateras Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Dalslands miljö- och energiförbund

G10

Kommunen ska säkerställa att såväl ekonomiska som personella resurser (rätt antal, 

rätt kompetens) finns för att utföra nödvändiga åtgärder inom vatten- och 

avloppsförsörjningen.
G10A

Politiskt ansvar Kommunfullmäktige

G11
Kommunens arbete med frågor som rör vatten- och avloppsförsörjning ska 

kännetecknas av god framförhållning i kommunikationen med medborgarna. G11A
Ständigt pågående arbete Samhällsbyggnadsförvaltningen

G12
Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos medborgarna i frågor och problematik 

som rör vatten- och avloppsförsörjning. G12A
Ständigt pågående arbete VA och Dalslands miljö- och 

energiförbund

G13
Samverkan med andra kommuner ska vara ett alternativ som undersöks inför beslut 

och åtgärder i VA-försörjningen. G13A
Ständigt pågående arbete VA och Dalslands miljö- och 

energiförbund

G14
Vid utbyggnad av kommunalt VA ska flera olika alternativ för avloppslösning utredas, 

varav minst en lösning med separering/källsortering av avloppet. G14A
Bevakas vid utbyggnad/ändringar av kommunal avloppsförsörjning VA

G15

Vid nyexploatering utanför kommunalt VA-område ska flera olika alternativ för 

avloppslösning utredas i samband med detaljplanering, varav minst en lösning med 

separering/källsortering av avloppet.
G15A

Bevakas i planprocessen Plan- och bygg

Åtgärder har inte tagits fram specifikt för de olika generella riktlinjerna nedan, utan baseras på de "Ställningstaganden" i VA-strategin som finns för respektive område 
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Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

1

Kommunen ska verka för att system för 

omhändertagande av avloppsfraktioner från 

enskilda avlopp upprättas, som innebär återföring 

av näringsämnen från avlopp till produktiv mark.  

1A Utreda möjligheter till återföring av näringsämnen 

från såväl enskilda avlopp som reningsverk.

Samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

Dalslands miljö- och 

energiförbund

2

Kommunen ska se till att det finns incitament för 

enskilda fastighetsägare att välja avloppslösningar 

med god kretsloppspotential.

2A Utreda möjligheter till olika incitament. Samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

Dalslands miljö- och 

energiförbund

3

Avfallstaxan, VA-taxan och andra styrmedel ska 

vara utformade för att gynna avloppssystem med 

god kretsloppspotential.

3A Utreda hur taxor och styrmedel kan utformas. Samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

Dalslands miljö- och 

energiförbund

4

Kommunen ska kontinuerligt, i samråd med andra 

aktörer, söka efter och i kommunen prova nya 

lösningar i syfte att nyttiggöra näringen i urin och 

fekalier, med det långsiktiga målet att all näring ska 

kunna nyttjas.

4A

Undersöka alternativ som kan tillämpas. Samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

Dalslands miljö- och 

energiförbund

Kretslopp
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Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

5

Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara 

känd av såväl tillsynsmyndigheten som av berörda 

fastighetsägare.

5A Tillsyn enligt miljöbalken genom inventering.

(Behovsutredning för  pågår, resurserna räcker idag till 

att gå igenom alla enskilda avlopp vart 60:e - 70:e år. 

Finns ingen inventeringsplan idag.)

Dalslands miljö- och 

energiförbund

VA

5B Digital registeruppbyggnad av enskilda avlopp kopplat till 

GIS. 

Dalslands miljö- och 

energiförbund

VA

6

Klassning av enskilt VA-område och VA-

bevakningsområde ska baseras på möjlighet, med 

avseende på miljö- och hälsoskyddsaspekter, att 

ordna enskild VA-försörjning på den egna 

fastigheten eller gemensamt på närliggande 

fastighet.

6A Klassningen av kommunen i olika VA-typsområden ska 

återkommande ses över.  Uppdatering sker i samband 

med fastställande av ny översiktgsplan

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund, plan och 

bygg

7

Klassning av VA-utbyggnadsområde, VA-

utredningsområde eller VA-bevakningsområde ska 

baseras på behov (för samhälle, miljö och hälsa) 

7A Klassningen av kommunen i olika VA-typsområden ska 

återkommande ses över. 

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund, plan och 

bygg

8

För varje VA-utredningsområde ska både enskild 

och allmän vatten- och avloppsförsörjning utredas. 8A

--

9

I VA-utbyggnadsområden och VA-

utredningsområden ska det vara tydligt för den 

enskilde vilka krav kommunen ställer på 

avloppsanläggningar i väntan på förändrad VA-

struktur. Kraven ska beakta när i tid en förändrad 

VA-struktur planeras, vilken status befintlig 

anläggning har och vilket behov som finns på 

fastigheten.

9A

Göra en bedömning för respektive VA-

utbyggnadsområde och VA-utredningsområde om vad 

som ska gälla. 

Dalslands miljö- och 

energiförbund

VA, plan- och bygg

9B
Ta fram avtal som reglerar vad som gäller i väntan 

på ev. förändrad VA-struktur.

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund

9C

Ta fram kommunikationsmaterial och informera 

berörda på lämpliga sätt. (Jfr fliken 

Kommunikation.)

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund

Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA
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Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA

10

När anslutning till den allmänna VA-anläggningen 

är aktuell, ska den i första hand ske genom att 

verksamhetsområde bildas. I andra hand ska 

avtalsanslutning göras. Avtalet kan tecknas med en 

ekonomisk förening, en samfällighet  eller en 

privatperson. Kommunen ska vid avtalsanslutning 

ha inflytande över anläggningens utformning och 

skötsel.

10A

Ta fram kontrollplan för anläggningar inför 

anslutning, samt hänvisa till ABVA i avtalen.

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund

11

VA-utbyggnad i område som ansluts till allmänt VA 

ska dimensioneras så att all befintlig och planerad 

bebyggelse kan anslutas.
11A

Beaktas vid projektering. Uppföljning via besiktning 

och tillsyn.

VA VA

12

Vid avtalsanslutning ska kommunen, utifrån 

behovet (samhälle, miljö och hälsa) i det aktuella 

området, avtala hur stor andel av berörda 

fastigheter som minst behöver anslutas och ett 

datum då anslutningarna ska vara utförda. 

12A

Nyttja stöd från Svenskt Vatten inför 

avtalsskrivning.

VA VA

12B

Ta fram kommunikationsmaterial till 

avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga 

sätt.

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund

13
Vid bildande av verksamhetsområde ska en plan 

finnas för när anslutning av ingående fastigheter 

ska ske.

13A

--

14

Kommunen ska ha en aktiv roll i processen inför 

avtalsanslutning av ekonomisk förening, en 

samfällighet eller en fastighet till allmän VA-

försörjning. 

14A

Ta fram kommunikationsmaterial till 

avtalsanslutning och informera berörda på lämpliga 

sätt.

14B
Gemensam rådgivning från berörda delar av 

kommunen till intresserade föreningar.

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund

15

Byggnation på landsbygden ska beakta 

säkerställande av en långsiktigt hållbar vatten- och 

avloppsförsörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och 

ekonomi. 

15A

--

Bilaga 2 Åtgärder VA-plan
sida 4 av 13



Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA

16

Möjligheten att anordna lokala 

gemensamhetsanläggningar ska studeras i de fall 

anslutning till allmän VA-försörjning inte är aktuell 

och där behov finns av en förändrad VA-struktur. 

16A

--

17

Prioriteringsordning för utbyggnad baseras i 

grunden på behovet (samhälle, miljö och hälsa). 

Därtill ska ekonomi och teknisk genomförbarhet 

beaktas. 

17A

--
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Driftsäkerhet

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

18

Grundvattentäkterna Kasen-Edsbräckan ska fortsatt 

utgöra kommunens huvudvattentäkter i Eds tätort. 18A

--

19

Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha ett 

fullgott vattenskydd som säkerställer 

råvattenkvalitet och kvantitet.
19A

--

20

Kommunens VA-verksamhet ska ha en förutsägbar 

taxeutveckling genom långsiktig ekonomisk 

planering för att klara kommande behov i VA-

anläggningar och VA-ledningsnätet. 

20A

För kommunens VA-verksamhet ska en långsiktig 

ekonomisk planering tas fram, där verksamheten 

skall ha 100% kostnadstäckning från VA-kollektivet.

Samhällbyggnads-

förvaltningen

Kommunfullmäktige

21

Det ska finnas beredskap avseende såväl 

utrustning som manskap och kompetens för 

händelse av driftstörning i den allmänna VA-

försörjningen. 

21A
Nödvändiga avtal om tillgång till VA-materiel och 

externa jourresurser ska tas fram. 

Samhällbyggnads-

förvaltningen

21B

Personal inom Teknik & service som har jour för VA-

driften skall fortlöpande få kännedom om VA-

verksamheten så man kan åtgärda driftstörningar. 

Samhällbyggnads-

förvaltningen

Dalslands miljö- och 

energiförbund

22

Kommunens VA-verksamhet ska ha en planering 

för förnyelse- och underhåll av allmänna VA-

anläggningar. 
22A

Underhålls- och förnyelseplan ska tas fram och 

följas.

VA Kommunfullmäktige, 

Dalslands miljö- och 

energiförbund

23

Allmänna VA-anläggningar som försörjer viktiga 

samhällsfunktioner ska kunna fungera även vid 

avbrott i elförsörjningen. 
23A --

24

Dricksvattenleverans till viktiga samhällsfunktioner 

har högst prioritet, därefter är prioriteringsordningen 

hushåll, offentliga anläggningar och sist industrin. 24A

Framtagande av prioriteringsordning av  

dricksvattenleverans vid störningar under längre 

period.

Samhällbyggnads-

förvaltningen

Dalslands miljö- och 

energiförbund, Focus, Soc, 

Räddningstjänst

25

Sådan påverkan på VA-anläggningar som orsakas 

av översvämning och klimatförändringar ska 

beaktas vid all form av fysisk planering och 

byggnation.

25A --

26

Befintliga allmänna VA-anläggningar ska 

säkerställas så att funktionen bibehålls vid 

översvämning eller klimatförändringar. 
26A

--
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Driftsäkerhet

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

27
I villaområden sker brandsläckning i första hand 

med tankbil. 27A --

28
Förnyelsetakten i ledningsnätet ska svara mot 

förnyelsebehovet. 28A --
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Reservvatten och nödvatten

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

29

Kommunen ska säkerställa tillgång till 

reservvattenförsörjning, motsvarande 

normalbehovet, hos alla abonnenter av allmän 

dricksvattenförsörjning, exklusive industrin. 

29A --

30

Kommunen ansvarar inte för reservvattenförsörjning 

utanför allmänt VA-område.
30A

Teknik & Service och räddningstjänsten kan vara 

behjälplig med leverans av dricksvatten till 

fastighetsägare utanför verksamhetsområdet, om 

problem med tillgång av dricksvatten uppstår.

Samhällsbyggnads-

förvaltningen, 

Räddningstjänsten

Dalslands miljö- och 

energiförbund

31

Kommunen ska utan dröjsmål kunna etablera 

nödvattenförsörjning av alla områden med allmän 

dricksvattenförsörjning. För fastigheter utanför 

allmänt VA-område kan kommunen vara behjälplig i 

mån av resurser.

31A

Verksamheten ombesörjer omgående etablering av 

nödvattenförsörjning till områden inom kommunala 

verksamhetsområdet.

VA VA, Räddningstjänsten

Bilaga 2 Åtgärder VA-plan
sida 8 av 13



Dagvatten, dränvatten och tillskottsvatten

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

32

Dagvattenhanteringen ska lyftas fram i 

samhällsplaneringen med beaktande av 

klimatförändringar och miljöbelastning. 

Dagvattenfrågan ska belysas tidigt i 

planprocessen eller i utredningsskedet 

med utgångspunkt i recipientens 

känslighet.

32A

Vid nya planarbeten ska planhandläggare 

sammankalla berörda inom tekniska och 

DMK till arbetsmöte. Dagvattenfrågan ska 

finnas med som en punkt vid första 

planmötet för en detaljplan samt finnas med i 

fortsatt planarbete. 

Plan-bygg Samhällsbyggnads-förvaltningen 

och Dalslands miljö- och 

energiförbund 

32B

I samband med detaljplan ska vid behov en 

dagvattenutredning utföras för planområdet 

och resultatet ska beaktas i detaljplanen. 

Plan-bygg Samhällsbyggnads-förvaltningen 

och Dalslands miljö- och 

energiförbund 

32C

Effekter av befarade klimatförändringar ska 

belysas i dagvattenutredningar och vid 

bedömning av behov av allmän dagvatten-

hantering.

Plan-bygg

32D
Vid bygglovsprövning ska 

dagvattenhanteringen beaktas.

Plan-bygg VA

33

Inom samlad bebyggelse ska 

dagvattensystem i första hand tillvarata 

naturens sätt att ta hand om vattnet 

genom avdunstning, fördröjning eller 

infiltration i mark. 

33A

I nya detaljplaner ska det framgå hur 

dagvatten ska hanteras inom fastighet och 

på allmän platsmark.

Plan-bygg Samhällsbyggnads-förvaltningen 

och Dalslands miljö- och 

energiförbund 

33B

Åtgärdsutredning för områden/fastigheter 

med kapacitetsbrist, där rening saknas eller 

där dagvatten belastar spillvattennätet. 

VA VA

34

Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas 

innan dessa når recipienten, om möjligt 

redan vid föroreningskällan. 
34A

-- Plan-bygg
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Dagvatten, dränvatten och tillskottsvatten

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

35

Kommunen ska verka för att minimera 

mängden tillskottsvatten och 

dräneringsvatten i spillvattenledningar. 35A

Identifiera områden för utredning av 

tillskottsvatten, utreda orsakerna och ta fram 

åtgärder.

VA Samhällsbyggnads-förvaltningen 

och Dalslands miljö- och 

energiförbund 
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Organisation och samarbete

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

36

Berörda enheter inom kommunen och Dalslands 

miljö- och energiförbund ska utveckla samarbetet i 

frågor som berör vatten- och avloppsförsörjningen. 36A

VA-frågor som berör flera enheter i kommunen  

hanteras i kommunens plangrupp som utgörs av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  samt 

representanter för politiken.Dalslands miljö- och 

energiförbund adjungeras vid behov

Plan- och bygg VA, Dalslands miljö- 

och energiförbund

36B

Regelbundna avstämningar ska hållas mellan VA-

chef och miljöchef/representant från Dalslands 

Miljö och Energiförbund

VA Dalslands miljö- och 

energiförbund

37

Kommunen ska eftersträva att investeringar inom 

vatten- och avloppsförsörjning ger största möjliga 

nytta i förhållande till kostnaden. 

37A --

38

Beslut om VA-utbyggnad ska ske i samklang med 

kommunens översiktsplan samt andra planer som 

rör utvecklingen av kommunen. 

38A Se punkt 6 och 7 samt G9.

39

Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske 

enligt en tydlig fördelning av roller samt ansvaret 

kopplat till dessa roller. 
39A

Bibehålla fördelning av arbetsuppgifter inom VA. Samhällsbyggnads-

förvaltningen

40
Kommunen ska samverka med andra kommuner 

inom vatten- och avloppsförsörjning. 40A
Kommunen ska aktivt söka samverkan inom VA 

med övriga kommuner i Dalsland.

VA

41

Kommunen ska verka för att byggnationer av olika 

slag av infrastruktur samordnas, exempelvis genom 

förläggning av tomrör för fiberkabel i samband med 

arbeten på VA-ledningsnätet.

41A

Införa och tillämpa rutinen att de olika nätägarna 

kontaktas inför VA-arbeten.

VA

41B
Andra aktörer, t.ex. Trafikverket uppmanas att 

informera kommunen inför planerade arbeten. 

VA

42

Kommunen ska bedriva en god och aktiv 

omvärldsbevakning i VA-frågor. Exempel på frågor 

som ska bevakas är tekniska möjligheter och 

lösningar, juridisk praxis och VA-taxa. 

42A

--

43
Kommunen ska verka för att enskilda 

fastighetsägare tillämpar hållbara VA-lösningar. 43A
--
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Kommunikation

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

44

Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation 

kring frågor som rör VA-försörjningen såväl inom 

kommunens organisation som mellan kommunen 

och invånarna. 

44A

--

45

Kommunen ska tydligt kommunicera till 

medborgarna vilka områden som utgör VA-

utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-

bevakningsområde och enskilt VA-område, 

grunderna för detta samt vad det innebär. 

45A

Ta fram en information till allmänheten kring vilka 

områden som utgör VA-utbyggnadsområde, VA-

utredningsområde, VA-bevakningsområde och 

enskilt VA-område, grunderna för detta samt vad 

det innebär.

VA

46

Kommunens dialog med medborgarna kring frågor 

som rör vatten- och avloppsförsörjning ska 

kännetecknas av tillgänglighet, enhetlighet och 

öppenhet. 

46A

Skapa ett forum för tjänstemän inom olika 

verksamheter för diskussion av bedömningsfrågor 

etc. i frågor kring tillstånd och bygglov, och av hur 

processerna kan samordnas.

Plan- och 

bygg

VA, Dalslands 

miljö- och 

energiförbund

47

Kommunen ska tydliggöra och kommunicera den 

nytta som erhålls för VA-avgiften och inte bara 

kommunicera en kostnad. Därigenom ska 

kommunen verka för att betalningsviljan för en 

långsiktigt hållbar VA-försörjning ökar. 

47A

--
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Ekonomi och finansiering

Ställningstagande Åtgärder Ansvarig Berörd Tidsperiod

48

VA-kollektivet finansierar, genom VA-taxan, normal 

drift och underhåll av den allmänna VA-

anläggningen. 

48A Tydliggöra rutin för regelbunden anpassning av VA-

taxan så att den står i proportion till förväntat 

investeringsbehov.

VA

49

Där nytt verksamhetsområde för allmänt VA skapas 

finansieras VA-utbyggnaden av VA-kollektivet, 

genom anläggningsavgiften, om 

verksamhetsområdet omfattar befintlig bebyggelse. 

Om verksamhetsområdet omfattar ny bebyggelse 

finansieras VA-utbyggnaden av exploatör.

49A --

50

Vid avtalsanslutning finansieras VA-utbyggnaden, 

från anslutningspunkten till fastighetsgränsen, av 

ekonomisk förening, samfällighet, annan juridisk 

person eller privatperson. Fastighetsägaren 

finansierar VA-utbyggnad på den egna fastigheten. 

50A --

51

Särtaxa kan tillämpas för att täcka VA-kollektivets 

kostnad vid anslutning av fastigheter till allmänt VA. 

51A Tydliggöra rutin för regelbunden anpassning av VA-

taxan så att den står i proportion till förväntat 

investeringsbehov.

VA

52

Anläggningsavgiften ska utvecklas i takt med VA-

kollektivets investeringsbehov. 

52A Tydliggöra rutin för regelbunden anpassning av VA-

taxan så att den står i proportion till förväntat 

investeringsbehov.

VA
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