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Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
VA-policy för Österåkers kommun godkänns. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har i uppdrag (KS § 10:3 2014) att tillsammans med 
Roslagsvatten/Österåkersvatten ta fram en VA-plan som omfattar översikt, policy samt plan. I VA-
policyn anges de ställningstaganden som behövs för att klara de framtida utmaningarna när det gäller 
VA-försörjning i Österåkers kommun. Policyn grundar sig på en VA-översikt och lägger grunden för 
kommande VA-plan. Samråd kring VA-översikten och VA-planen är planerat till sommaren 2016. 

Bakgrund 
VA-policyn är en del av den VA-plan som tas fram för Österåkers kommun tillsammans med 
Roslagsvatten/Österåkersvatten (KS § 10:3 2014). Syftet med en VA-planen är att skapa 
förutsättningar för en långsiktig hållbar VA-försörjning för hela kommunen som bidrar till 
kommunens bebyggelseutveckling. VA-policyn lägger grunden för VA-planen och baseras på de 
utmaningar som definieras i en VA-översikt. Policyn anger de ställningstaganden som behövs för att 
klara de framtida utmaningarna. Kommunen har ett ansvar för utbyggnaden av VA och det krävs 
långsiktig planering för att det ska kunna ske på ett strukturerat och ekonomiskt lämpligt sätt. 

VA-planen omfattar översikt, policy samt plan för åtgärder inklusive tidplan. Inom ramen för VA-
planeringen ingår även en strategi för vattenförsörjning, dagvatten samt en plan för förnyelse av VA-
infrastruktur. Samråd kring VA-översikten och VA-planen är planerat till sommaren 2016. VA-
policyn har tidigare 2016-02-15 behandlats av kommunstyrelsen. 

I föreliggande reviderade förslag till VA-policy har texten under rubriken "Dagvatten "kompletterats 
med meningen "En utgångspunkt är att dag- och dräneringsvatten ej ska anslutas till spillvattennätet." 

Förvaltningens slutsatser 
Genom VA-policyn tas ställningstaganden kring VA-försörjningen som i sin tur lägger grunden för 
VA-planen och säkerställandet av tillgång till dricksvatten och ett hållbart omhändertagande av 
avlopp. Det skapas därmed förutsättningar för en bebyggelseutveckling av Åkersberga tätort samt 
inom övriga delar i kommunen. 
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