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Samhällsbyggnadsförvaltningen                                      Till Kommunstyrelsen 
Tobias Isaksson 
Datum 2023-01-02   
Dnr KS 2022/0315 

Vattentjänstplan för Österåkers kommun 

Sammanfattning 
På grund av ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommuner ha en aktuell 
vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla den långsiktiga planeringen av hur behovet av 
allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Samhällsbyggnadsförvaltningens nuvarande uppdrag att följa 
upp VA-planen (KS § 10:11) föreslås kompletteras med ett uppdrag att ta fram en vattentjänstplan. 
Uppdraget innebär att VA-planen uppdateras och kompletteras så att dess innehåll därigenom även 
uppfyller definitionen av en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska antas av kommunfullmäktige.  

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att uppdatera och komplettera nuvarande VA-plan 
så att dess innehåll därigenom även uppfyller definitionen av en vattentjänstplan. 

Bakgrund 
Ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) (2006:412) ställer krav på kommuner att ta fram 
en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur 
behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av hur 
de allmänna VA-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall. 
Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan. Innan beslut ska 
vattentjänstplanen ställas ut för granskning i minst fyra veckor, samt samrådas med berörda aktörer, 
exempelvis fastighetsägare och relevanta myndigheter. Beslutad plan ska sedan aktualitetsprövas 
varje mandatperiod med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.  

27 september 2021 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen (KS § 
10:1 samt § 10:12) att följa upp den befintliga VA-planen (2019) och att det arbetet skulle kopplas 
mot uppdraget att följa upp översiktsplanen (2018). Uppföljningen av översiktsplanen görs i 
samband med framtagande av en så kallad planeringsstrategi (nytt enligt PBL) som ska beskriva 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Uppföljningen av VA-planen ska göras i 
enlighet med uttryckta ambitionen i VA-planen och med Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. 
 
Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att följa upp VA-planen (KS § 10:11) föreslås kompletteras 
med ett uppdrag att ta fram en vattentjänstplan. Uppdraget innebär att VA-planen uppdateras och 
kompletteras så att dess innehåll därigenom även uppfyller definitionen av en vattentjänstplan. 
Vattentjänstplanen ska sedan antas av kommunfullmäktige. Vattentjänstplanen ska enligt lag vara 
antagen innan 2023 är slut vilket är en mycket snäv tidplan och kan vara svår att uppfylla. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten har dock redan börjat planera arbetet och avser 
särskilt prioritera detta uppdrag på grund av lagkravet och den angivna tidplanen. 
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Kent Gullberg  Charlotte Andreev  

Samhällsbyggnadsdirektör   Strategisk planeringschef  
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