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1 Inledning 
Ungefär 70 % av Nykvarns ca 11 000 invånare är anslutna till den allmänna VA-
anläggningen, övriga invånare bor inom områden där fastighetsägarens själv ansvarar för 
VA-försörjningen. Dricksvattnet i det allmänna nätet är konstgjort grundvatten från 
Södertälje. Spillvattnet leds tillbaka via Södertälje till Himmerfjärdsverket.  

Följande VA-policy är en del av ett arbete som följer Havs- och Vattenmyndighetens 
vägledning för kommunal VA-planering. Syftet är att skapa en strategisk och långsiktig VA-
försörjning för hela kommunen, både inom och utanför det allmänna VA-
verksamhetsområdet. Dagvattenfrågan behandlas endast översiktligt i denna policy. 

I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram anges att ”Kommunerna ska upprätta och utveckla 
vatten- och avloppsplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.” VA-
planen är ett underlag för andra planer inom kommunen. VA-policyn har arbetats fram 
utifrån Nykvarns vision 2035. Den har också tydlig koppling till kommunens Översiktsplan 
som anger grunddragen för mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i 
hela kommunen. Vattenplanen är också en viktig utgångspunkt eftersom den utgör ett 
underlag för hur god status ska uppnås för kommunens vattenförekomster. I Nykvarns 
Miljöprogram (som antogs av kommunfullmäktige 2018) finns också delmål med direkt 
bäring på VA-försörjningen.  

I figuren nedan beskrivs de olika momenten i VA-planeringen. 

 

VA-policyn anger riktlinjer för arbetet med VA-försörjning inom Nykvarns kommun. 
Arbetet ska leda till att: 

• Alla invånare ska ha tillgång till rent vatten i tillräcklig mängd samt godkänd 
avloppsrening 
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• Statusen på grund- och ytvattenförekomster i Nykvarn ska förbättras eller minst 
bibehållas 

2 Fastställande, översyn och ansvarsförhållanden 

2.1 Fastställande 
VA-policyn fastställs av Nykvarns kommunfullmäktige. 

2.2 Översyn 
Det är lämpligt att se över VA-planen i början av varje mandatperiod och i samband med 
detta även se över VA-policyn. Ansvarig enhet för att inleda detta arbete är VA. 

2.3 Ansvarsförhållanden 
Ansvaret för vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning) fördelar sig mellan flera olika 
nämnder, enheter, myndigheter och privatpersoner, både praktiskt och ekonomiskt.  

VA-huvudmannen, kommunen, har ansvar för att ordna VA-försörjningen till VA-
kollektivet, det vill säga till abonnenter inom verksamhetsområdet samt till abonnenter 
utanför verksamhetsområdet som är anslutna via avtal. VA-huvudmannen har också ett 
ansvar att ordna allmän VA-försörjning där så behövs med hänsyn till miljö och hälsa i ett 
större sammanhang (oftast ca 20 – 30 hushåll) enligt §6 lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. VA-huvudmannens verksamhet finansieras av anslutna abonnenter genom 
VA-taxan.  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn av den enskilda spillvattenhanteringen, med 
stöd av miljöbalken. Nämnden ansvarar även för tillsyn av den allmänna VA-anläggningen 
och tillsyn enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) då det 
gäller enskilda större vattentäkter (mer än 50 personer eller 10 m³/dygn, alternativt 
kommersiell användning). Tillsynsarbetet finansieras med tillsynsavgifter.   

Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ansvarar för att vid planläggning 
respektive i ärenden om bygglov eller förhandsbesked lokalisera byggnationen till mark 
som är lämpad med hänsyn till bland annat förutsättningar för vatten- och 
avloppsförsörjning.  

Privatpersoner och fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning 
har ansvar för en fungerande VA-försörjning. Ansvaret omfattar funktionen i den egna 
avloppsanläggningen så att gällande krav uppfylls, men också för att säkerställa att 
vattenförsörjningen tillgodoser det behov som finns. Detta gäller under förutsättning att 
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fastigheten inte ligger inom ett område där §6 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är 
tillämplig. 

Ansvarsfrågan för dagvatten är komplicerad, alla olika aktörers handlande (fastighetsägare, 
gatukontor, Trafikverket, lantbrukare, VA-organisation med flera) påverkar 
dagvattenavrinningen inklusive föroreningar i dagvattnet inom ett avrinningsområde. Ingen 
aktör har egen rådighet över hela dagvattenfrågan.  

Tömning av enskilda avlopp räknas som avfall och ligger under kommunstyrelsens ansvar. 

3 Ställningstaganden för VA-försörjningen 

3.1 Övergripande 

• VA-försörjningsfrågan ska involveras tidigt i planprocessen och i 
bygglovsprocessen för att säkra en långsiktigt hållbar VA-försörjning. 

• Nykvarns kommun ska säkerställa ett långsiktigt skydd och funktion för den 
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. 

• Nykvarns kommun ska ha god beredskap och en tydlig prioritering av dricksvatten 
utifrån behov i händelse av en krissituation. 

• Nykvarns kommun ska ha lättillgänglig information och kommunicera tydligt, 
internt och externt, om dricksvatten och avloppsvatten. Detta är inte minst viktigt i 
händelse av kris. 

3.2 Allmän VA-försörjning 

• Nykvarns kommun ska samverka med sina grannkommuner avseende VA-
försörjning. För att lösa behovet i ett område inom kommunen kan det i vissa fall 
vara aktuellt med försörjning via grannkommun. 

• Statusen på Nykvarns kommuns VA-anläggningar ska fortsatt vara i gott skick. 
Nykvarns kommun ska arbeta för att förbättra dricksvattenbalansen. 

• Ansvarsförhållandet mellan VA och Räddningstjänsten ska vara tydligt. 
• Nykvarns kommun ska arbeta med uppströmsarbete för att minska föroreningar 

från hushåll och verksamheter som släpps ut till spillvatten.  
• Nykvarns kommun ska arbeta för att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet 

ska vara lågt. (vatten som inte hör hemma i dessa ledningar). 

3.3 Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 

• Nykvarns kommun ska ha en VA-utbyggnadsplan med en prioriteringsordning som 
är tydligt motiverad utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Denna fastställs i 
VA-planen. 
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• Utvecklingen av den allmänna VA-anläggningen ska vara ekonomiskt hållbar och 
samverka med kommunens övriga planer och program. 

• Avtalsanslutningar för områden som kan bedömas som ett större sammanhang bör 
begränsas i omfattning. 

• Där det är ekonomiskt hållbart ska källsorterande spillvattenlösningar och lokala 
VA-lösningar övervägas i samband med utökning av det allmänna VA-
verksamhetsområdet. 

3.4 Enskild VA-försörjning 

• Nykvarns kommun ska säkerställa att alla större enskilda dricksvattentäkter har 
erforderligt skydd. 

• Belastningen från enskilda avlopp på vattenförekomster ska minska. 
• De krav som Nykvarns kommun ställer på enskilda avlopp ska vara tydliga och 

kommunicerade till allmänheten.  
• Nykvarns kommun ska uppmuntra till källsorterande spillvattenlösningar för 

enskild VA-försörjning.  
• Nykvarns kommun ska erbjuda VA-rådgivning till fastighetsägare för att underlätta 

utformningen av långsiktigt hållbara enskilda VA-anläggningar och 
gemensamhetsanläggningar. 

3.5 Dagvattenhantering och klimatförändringar 

• Nykvarns kommun ska ta fram en policy för dagvatten.  
• Vid all exploatering ska risken för skador till följd av översvämning minimeras i det 

aktuella området samt nedströms och uppströms. Riskbedömningen ska omfatta 
både dagens klimat och framtida klimatförändringar. 

• Områden som är olämpliga för exploatering ur översvämningssynpunkt ska vara 
kartlagda och utgöra ett underlag i den strategiska planeringen.  

• Områden som är lämpliga översvämningsytor ska vara kartlagda och utgöra ett 
underlag i den strategiska planeringen.  

• Utsläpp av föroreningar från dagvatten ska minimeras i syfte att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna och uppnå god status i vattenförekomsterna.  

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 26 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
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Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 
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