
VA-gruppen



Vårt uppdrag
Att ge styrelsen och således er en bild av behoven i främst småkommuner inom 
VA-området
Ta fram en bedömning av både investeringar och reinvesteringar
Om möjligt redovisa antal mil av ledningar
Söka samverkan med SKR och Svenskt vatten
Undersöka förutsättningarna för samverkan
Redovisa goda exempel från någon kommun



Hur då? 

• Vi kommer sammanfatta vårt arbete i en enkel rapportform
• I denna sammanfattning har vi ett antal frågeställningar som vi ska ta 

fram svar på. 
• Enkät
• Studiebesök 
• Investeringsbehov
• Förutsättningar till samverkan
• Utmaningar
• Finansering/Taxor
• Slutsatser



”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen 
fjällmiljö”
are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00
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Här ligger Åre kommun



- Vad är VA-kollektivet
- VA situationen inom Åre kommun
- Utmaningar 
- Vad gör vi nu och vad behöver vi göra framåt

Agenda 



Vad är VA-kollektivet
Det betyder att man tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de 
allmänna VA-anläggningarna.

• Vårt uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt sätt förvalta VA-
kollektivets pengar.

• VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela VA-
verksamheten.



Vad är VA-kollektivet
Vattentjänstlagen
§ 6 i lagen om allmänna vattentjänster säger:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver anordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Kommunen kan inte förutsätta andra lösningar
Kommunen får inte åberopa ekonomiska hinder



Vad är VA-kollektivet
Vattentjänstlagen
Varför finns lagen?
Vattentjänstlagens finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett 
långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. 
- Kommunerna är skyldiga att ordna vattentjänster.

Vilka omfattas av lagen?
- Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av 

vattentjänster och vattenkonsumenten. 
- Lagen både ställer krav på utföraren, men är också ett hjälpmedel för att förmå konsumenten 

att använda anläggningen på rätt sätt.

Lagen gäller över andra lagar
- Vattentjänstlagen är en så kallad speciallag. Detta innebär att när en fråga är reglerad i 

vattentjänstlagen så gäller dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller 
skadeståndslagen. 

- Vattentjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2007. Innan dess gällde lagen om allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar. Den kan fortfarande gälla om exempelvis en fastighet 
anslöts när den lagen tillämpades.



Vad är VA-kollektivet
Förhållanden inom VO
• Vattentjänstlagen gäller
• Kommunen skyldig att ordna med VA-försörjningen
• Länsstyrelsen/Miljö utövar tillsyn över att kommunerna fullgör utbyggnadskyldigheten
• Avgiftsskyldighet finns, kommunfullmäktige beslutar taxa.
• Organisationsformer: 

• Allmän anläggning
• Gemensamhetsanläggning

Förhållanden utanför VO
• Vattentjänstlagen gäller inte
• Kommunen ej skyldig att ordna med VA-försörjning
• Miljökontoret utövar tillsyn enskilda avlopp.
• Organisationsformer (Enskild, Gemensamhetsanläggning)
• Avgiftsskyldighet för slamtömning



Vad är VA-kollektivet



Vad är VA-kollektivet



Vad är VA-kollektivet

Två helt olika, men sammanlänkade, processindustrier

Komplext tekniksystem med högt anskaffningsvärde



VA-situationen i Åre kommun

Stort geografiskt område
- Ca 15mil väst till öst
- Ca 15mil norr till söder

Antal anläggningar
- Vattenverk 20st
- Reningsverk 21st
- Pumpstationer 100st
- Reservoarer 26st
- Tryckstegringar 63st
- Ledningsnät vatten 250 000m
- Ledningsnät spill 225 000m

Antal GA
- 47st
- Ledningsnät vatten 70 000m
- Ledningsnät spill 75 000m

Levererat dricksvatten/år
- 1 400 000 m3



”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen 
fjällmiljö”
are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00

Turism den största näringen
Skapar särskilda förutsättningar



VA-situationen i Åre kommun
Kapacitet ARV

Reningsverk Tillstånd Påkopplade Differens Ok:ade kommande 
påkopplingar

Vik 27500 35505 - 8005 12892
Bydalen 3000 0 3000 0
Ottsjö 1500 1460 40 0
Ånn 500 620 -120 0
Undersåker 1999 1240 749 0
Edsådalen 1000 860 140 0
Järpen 1999 2000 -1 0
Storlien 3000 1900 1100 0
Storvallen 1500 2400 -900 0
Hallen 500
Hålland 500
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Många med långa men också 
många med korta avstånd till 
nästa verk.

Åre kommuns 
reningverk



VA- nu och framåt
- Storlien 8 000 PE, 4 års tillstånd, 180 mkr

- Bydalen 6000 PE (3000) 300 mkr – Weserdomen

- Nytt stort verk för de mer centrala delarna?

- Rekryteringar en utmaning, bäst vore samverkan

- Stödfunktioner- samordning

- Strategisk/långsiktig planering

- Befintligt system VS exploateringar

- Ekonomiska möjligheter



Tidsfaktorer
Byggnation ARV
Uppgift Tidsåtgång

Förstudie 2 år

Tillståndsprocess 3 år kanske mer

Upphandling 1 år

Byggnation 2-3 år

Total tid Ca 6-9 år



Hur säkerställer vi en bra VA-rapport?
VA-enkät kommer inom kort att skickas ut till SmåKoms medlemskommuner.
Frågeställningarna i enkäten redovisas i korthet i kommande slide.
Inledande diskussioner i bikupor och möjlighet till klargörande frågor.



Frågor att diskutera i bikupor

• Har din kommun en VA-plan för minst 10 år framåt i tid?

• Är VA-frågor högt prioriterade i din kommun?

• Hur bedöms den allmänna statusen på kommunens VA-system vara?

• Behöver din kommun tillföra kompetens inom VA-frågor?

• Ingår din kommun i någon form av samarbete idag?



Vi som ingår i
SmåKoms
VA-arbetsgrupp

Henrik Isacsson
Kommunalråd
Ydre Kommun

Lena Blad
Vd, Gästrike Vatten
Ockelbo (samt Gävle, 
Hofors, Älvkarleby,
Östhammar)

Thord Dahlberg
GVA Ansvarig
Åsele kommun

Tobias Leverin
Fd. kommunalråd
Grästorps kommun

Daniel Danielsson
KSO
Åre Kommun

Johan Niklasson
KSO
Lekebergs kommun

Björnar Berg
VD
Sörmland Vatten och
Avfall AB
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