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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunstyrelsen 
Datum     2021-09-06 
Dnr         KS 2021/0212 

 
Uppföljning av VA-plan  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunens VA-plan (2019) ska följas upp, med 
särskilt fokus på utredningsplanen och dagvattenstrategin. Detta görs med fördel parallellt med 
att en uppföljning av kommunens översiktsplan, Stad, skärgård och landsbygd, från 2018 genomförs. 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp kommunens VA-plan från 2019, i 
enlighet med den uttryckta ambitionen i VA-planen och med Havs- och vattenmyndighetens 
riktlinjer. 
 
 
Bakgrund 
Gällande VA-plan antogs av kommunfullmäktige 2019, tillsammans med en dagvattenstrategi.  
VA-planen är beslutad i Österåkersvattens styrelse och fastställd av kommunfullmäktige. Planen 
ska vara styrande för berörda nämnder och förvaltningar och ligga till grund för bl.a. 
budgethantering och verksamhetsplaner.  
Utredningsplanen, som är en del av VA-planen, bör minst en gång per mandatperiod 
aktualitetsprövas/uppdateras enligt VA-planen samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning 
för kommunal vattenplanering (rapport 2014:1).  
Det föreslås i VA-planen att detta ska ske i samband med aktualitetsprövning av översiktsplanen. 
Kravet på aktualitetsprövningen har dock ersatts av att en planeringsstrategi ska tas fram varje 
mandatperiod enligt plan- och bygglagen. I planeringsstrategin tas ställning till ändrade 
planeringsförutsättningar och kommunen ska redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare. 
Tillämpningen av lagstiftning kring dagvatten har också utvecklats under perioden, varför 
dagvattenstrategin bör ses över. 
 
Förvaltningens slutsatser  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att VA-planen ska följas upp, med särskilt fokus på 
utredningsplanen och dagvattenstrategin. Det görs med fördel parallellt med att en uppföljning av 
kommunens översiktsplan, Stad, skärgård och landsbygd, från 2018 genomförs. Mellan valet 2022 
och 2024 ska sedan kommunfullmäktige fatta beslut om planeringsstrategin, med uppföljningen 
av översiktsplanen samt VA-planen, som underlag.  
 
 
 
 
Kent Gullberg    Krister Sernbo    
Samhällsbyggnadschef    Strategisk planeringschef  
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