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1. Inledning 

 
Bönan, Norrlandet. Foto: Albin Bogren. 

 

1.1 VA-planens syfte och mål 
Strategiska planer, investeringar och underhåll av VA-försörjningssystemen är 
en förutsättning för att Gävle kommun ska kunna växa och utvecklas. Ett 
kommungemensamt förhållningssätt kring VA-frågor skapar goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling med en robust och säker VA-försörjning 
med avseende på dricksvatten, spillvatten och dagvatten både nu och i 
framtiden. Ett steg mot en hållbar VA- försörjning är en fungerande samverkan 
med andra kommuner i regionen. Gävle kommun ska även utveckla och 
förstärka den regionala samverkan för att klara framtidens VA-försörjning. 
 
VA-planens syfte är att omsätta de vägval och prioriteringar som beslutats i VA-
strategin till handlingar och åtgärdsplaner, för att möjliggöra väl avvägda och 
långsiktigt strategiska beslut nödvändiga för att uppnå målbilden i VA-strategin, 
och på så sätt nå en robust, säker och hållbar utveckling av VA-försörjningen i 
kommunen nu och i framtiden. 

VA-strategins målbild: 
- Samtliga boende och verksamheter i kommunen har en långsiktigt 

hållbar VA-lösning med avseende på miljö- och hälsoaspekter 
- Det är klarlagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och när 

utbyggnad kan ske 
- VA-lösningar är anpassade till ett förändrat klimat 
- Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten 
- Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder mellan kommun, VA-

huvudman och kommuninnevånare 
- Informationsflödet mellan kommun, VA-huvudman och 

kommuninvånare fungerar väl 

VA-planens målgrupp är tjänstemän och politiker inom Gävle kommunkoncern. 

VA-planeringen i Gävle följer en trestegsmodell som innehåller en nulägesanalys 

(VA-översikt) framtagen 2013, en övergripande strategi för hur och varför VA-

arbetet ska utföras (VA-strategi) framtagen och beslutad KF 2014, samt denna 
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plan för åtgärder (VA-plan) VA–planen är framtagen med hänsyn till de fyra 

perspektiven, medborgare/brukare, medarbetare, hållbart samhälle och 

ekonomi. VA-planen har starka kopplingar till andra kommunalt övergripande 

planer och strategier. 

 

 
 

1.2 Antagande och uppdatering av VA-planen 

En uppdatering och revidering av VA-planen ska ske vart 4:e år, med en första 

revision år 2020. Enklare justeringar och aktualiseringar sker vid behov. 

Aktiviteter kopplade till VA-planens åtgärder uppdateras varje år och stäms av i 

SBUs tjänstemannaberedning. Aktiviteterna stäms av med Miljöstrategiska 

programmet och Hållbarhetsindex. 

1.3 Styrdokument som berör VA- området 

1.3.1 Kommunala 

Miljöstrategiska programmet 

Det miljöstrategiska programmet, antaget 2013, styr och samordnar 

kommunkoncernens arbete med miljöfrågor. Kommunens ambition är att bli en 

av Sveriges bästa miljökommuner och en god VA-planering är en viktig del i 

denna strävan.  

Översiktsplaner för Gävle kommun med fördjupningar 

Avvägningar mellan olika intressen som gäller markens användning görs i 

översiktsplanen. Gällande översiktsplaner med fördjupningar och det 

miljöstrategiska programmet ligger på samma strategiska nivå och verkar därför 

tillsammans.  

Detaljplaner 

Kommunen har monopol att göra detaljplaner. Sådana planer ska mer i detalj 

visa användning av mark och åtgärder som måste vidtas för att uppfylla t.ex. 

krav på minsta buller inomhus, sanering av föroreningar, minska risken för t.ex. 

ras, skred, erosion eller översvämning.  

Vattenförsörjningsplaner 

Gästrike Vattens vattenförsörjningsplan kartlägger vattenförekomster och 

tillrinningsområden. Den pekar ut råvattenförekomster och är ett komplement 

till översiktsplaner och detaljplaner så att möjligheten att långsiktigt försörja 

VA-plan

Åtgärder Aktiviteter

VA-strategi

Prioriteringar Vägval Konsekvenser

VA-översikt

Omvärldsfaktorer Förutsättningar Nuläge Framtida utveckling
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kommunen med vatten av god kvalitet inte äventyras. Alla vattenresurser är 

identifierade och omfattande utredningar av vattenresurserna har gjorts.  

Trafikstrategin 

I Trafikstrategin del 1, antagen 2008, finns målformulering om att rening av 

dagvatten från väg som riskerar att påverka dricksvatten och natur ska ökas i 

omfattning. 

Dagvattenpolicy 

Gävle kommuns dagvattenpolicy antogs av kommunfullmäktige 2004. 

Samverkan kring dagvattenplaneringen har ännu inte uppnått den nivå som 

eftersträvas; Samsyn, samverkan och samförstånd mellan olika parter i 

kommunen är grundläggande för att dagvattenplaneringen ska fungera. En 

åtgärd i VA- planen är att revidera policyn med tillhörande handbok. Antagen 

VA-strategi anger de aktuella vägval och prioriteringar som gäller för dagvatten. 

VA-översikt 

VA- översikten innehåller statusbestämning för samtliga vattenförekomster 

inom kommunen. I kommande förvaltningscykel 2015-2021 finns krav på många 

kostsamma åtgärder som kommunen har ansvaret att utföra. 

 

VA-strategin 

VA-strategin beskriver de prioriteringsgrunder, strategiska vägval och 

konsekvenser som ligger till grund för kommande VA-plan.  

Vattenskyddsområden med vattenskyddsföreskrifter 

Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter fastställs av Länsstyrelsen 

och har som syfte att skydda vattentäkter mot föroreningar både på kort och lång 

sikt.  

Hållbarhetsindex 
Arbetet med Hållbarhetsindex skapar förutsättningar för ett långsiktigt och 

strategiskt arbetssätt gällande VA-frågor utifrån miljömässig hållbarhet, hållbara 

resurser och hållbara tjänster för brukare. Hållbarhetsindex är ett övergripande 

utvärderingsverktyg för VA-verksamheten som ger stöd i frågor kring 

investeringar, planering, prioriteringar och taxa.  

1.3.2 Övriga 

 

EU-s vattendirektiv  

EUs vattendirektiv reglerar status i vattenförekomster såsom grundvatten, 

vattendrag, sjöar, kustområden och hav. Inga åtgärder får vidtas som kan 

försämra status i en vattenförekomst. Gävle kommun ska i all planering kunna 

visa att så också sker.  

 

Riksintresse för dricksvattenförsörjning 

Förslag på riksintresse för dricksvattenförsörjning för Gävle-Valboåsen som 

förnärvarande är på remiss. Havs- och vattenmyndigheten förväntas ta beslut 

under 2016. 

1.4 Läsanvisning 

I avsnittet framtida utmaningar med stöd av VA-översikten sammanfattas 

dagens VA-försörjning med viktiga punkter ur VA-översikten samt en översiktlig 
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beskrivning över några utmaningar som kommunen ställs inför i arbetet med att 

uppnå målbilden i VA-strategin. Avsnittet följs av en beskrivning rollfördelning 

och nuvarande samarbetsformer i arbetet med kommunala VA-frågor som sker 

idag. Därefter följer fyra kapitel indelade efter de 4 delstrategierna i VA-

strategin: 

  
- Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 
- Robust och hållbar kommunal VA-försörjning 
- Robust och hållbar VA-försörjning utanför kommunalt 

verksamhetsområde 
- Tydliga roller och god kommunikation 

 

För varje delstrategi beskrivs de åtgärder som krävs för att uppnå målen i VA-

strategin. Varje åtgärd har en eller fler identifierade aktiviteter. Aktiviteterna 

presenteras i ett separat dokument, och är tänkta att både kunna bockas alltefter 

de blivit genomförda, men också fyllas på med nya. 

 

I aktivitetsbilagan finns för varje åtgärd följande beskrivning: 

 
- Aktivitet/-er: En eller flera att utföra för att uppnå åtgärden. 
- Ansvarig: Vem ansvarar för aktiviteten 
- Kostnadsuppskattning, låg= 0 – 500 tkr, medel=500 tkr -1 milj., hög= 2 

– 5 miljoner kronor 
- Tidplan för färdigställande 
- Påverkan på status i vattenförekomster 
- Koppling till mål i VA-strategi antagen av kommunfullmäktige 2014-09-

29 
- Koppling till miljöstrategiska programmet 

 

 

2. Framtida utmaningar med stöd av VA- 
översikten  

 

Bönan. Foto: Albin Bogren 
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2.1 Dricksvatten 

2.1.1 Dricksvattenförsörjning inom kommunalt verksamhetsområde 

I Gävle kommun finns 5 allmänna vattentäkter i ordinarie drift som försörjer ca 

90 % av kommunens invånare med vatten. Valbo och Sätra vattentäkter, belägna 

i Gävle-Valboåsen försörjer ca 85 000 personer med grundvatten inom Gävle 

tätort (inklusive Björke och Hille) samt Valbo, Hagaström och Forsbacka. Det 

sker via två vattenverk i Sätra och Valbo som är indelade i varsitt 

distributionsområde. Furuvik försörjs från Kronsågens vattentäkt i Uppsalaåsen 

genom att Gävle Vatten AB köper vatten från Älvkarleby Vatten AB. Det övriga 

VA-kollektivet i kommunen försörjs från; Hedesunda vattentäkt som baseras på 

grundvatten från Hedesundaåsen (del av Gävle-Valboåsen) och försörjer 

Hedesunda; Totra vattentäkt baseras på grundvatten från Lössenåsen och 

inducerat vatten från Hamrångefjärden försörjer Norrsundet, Bergby och 

Hamrångefjärden; samt Axmar vattentäkt baseras på grundvattenuttag i en 

mindre sand- och grusformation och försörjer delar av Axmar by.  

Utmaningar 

Gävle förbrukar mer vatten än vad som naturligt nybildas. För att möta 

befolkningstillväxten och därmed det ökade vattenbehovet så behövs tillgång till 

mera vatten. Större delen av Gävles befolkning och verksamheter inom Gävle 

tätort försörjs från Gävle-Valboåsen. Det är även inom tätorten som huvuddelen 

av tillväxten planeras vad gäller bostadsbyggande. Detta innebär att behovet av 

vattenförsörjning ökar än mer. Tillgången till vatten är begränsad och flera 

områden bedöms bli bristområden redan innan 2030. Dagens situation medför 

redan idag brist i Valbo och Furuvik. 

  

Om huvudvattentäkten Gävle-Valboåsen skulle slås ut av någon anledning, finns 

ingen annan tillräcklig grundvattenresurs eller ytvattenresurs av god kvalitet, 

vilket innebär att realistiska alternativ till att ersätta vattentäkten saknas.  

Om delar av ordinarie dricksvattenförsörjning av någon anledning inte kan 

användas, behövs ett alternativ.  

 

En robust vattenförsörjning skapar en trygghet i samhällsutvecklingen, där ökat 

vattenbehov på grund av befolkningsutveckling och exploatering (t.ex. etablering 

av nya verksamheter) kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Oförutsedda 

händelser med mer eller mindre långvarigt behov av reservvatten ska kunna 

tillgodoses.   

2.1.2 Dricksvattenförsörjning utanför kommunalt verksamhetsområde: 

Flertalet permanent- och fritidsboenden utanför kommunalt 

verksamhetsområde får sitt dricksvatten från egna vattentäkter, enskilda eller 

gemensamhetsanläggningar.  

Utmaningar 

I områden där det finns begräsningar i tillgången av råvatten, områden med tät 

bebyggelse och områden längs kusten med hög risk för saltvatteninträngning, är 

det viktigt att hänsyn tas till hur stor belastning ett område klarar av i 

detaljplanering och bygglovsärenden. 
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2.2 Spillvatten 

 
2.2.1 Spillvattenhantering inom kommunalt verksamhetsområde 
I Gävle kommun finns förutom Duvbackens reningsverk, tre mindre kommunala 
reningsverk. Två av dem är belägna i norra delen av kommunen i Axmarby och 
Norrsundet, medan det tredje är beläget i Hedesunda, söder om Gävle tätort.  De 
fyra reningsverken har tillsammans en dimensionerad kapacitet på totalt 106 
540 pe. Duvbackens kapacitet utgör i särklass den största på 100 000 
personekvivalenter (pe.) Verket kommer inom snar framtid att få ökad 
belastning, främst på grund av anslutningar av fler områden. För att skapa 
marginal för detta på kort sikt söks tillstånd för att på årsbasis behandla 
spillvatten för 120 000 pe. En utredning pågår för att hitta de mest hållbara 
lösningarna för rening av avloppsvatten i Gävle och regionen med utblick mot år 
2050. Nationellt pågår omfattande utveckling och forskning för att utveckla nya 
reningstekniker. 

 

Utmaningar 

Ökad belastning i kombination med vetskapen om att allt hårdare reningskrav 

för fosfor, kväve, läkemedel etc. kommer att införas i framtiden kräver att nya 

processlösningar måste övervägas. Det innebär att nuvarande reningsverk kan 

behöva omfattande ombyggnation eller att ett helt nytt reningsverk byggs med 

ny lokalisering.  

 

2.2.2 Spillvattenhantering utanför kommunalt verksamhetsområde  

Antal enskilda avlopp i kommunen bedöms uppgå till ca 6500 (2011) En 

inventeringsplan togs fram 2014 med syftet att samtliga enskilda avlopp inom 

sammanhållen bebyggelse ska inventerats och åtgärdas. I kommunen finns även 

sju större enskilda gemensamhetsanläggningar för spillvatten som överstiger 25 

personekvivalenter.  

Utmaningar 

Av de enskilda avloppen är det i storleksordningen varannan anläggning som är 

godkänd, resten saknar tillstånd och/eller är i behov av förbättringar för att 

uppnå dagens krav. Eftersom de enskilda anläggningarna står för en relativt stor 

del av den övergödning som sker i våra vattendrag arbetar Miljö- och 

Hälsoskyddsavdelningen kontinuerligt med inventeringar av enskilda avlopp. 

Utanför kommunalt verksamhetsområde är det den enskilde fastighetsägaren 

som ansvarar för VA-anläggningen och därmed VA-försörjningen. Kommunen 

ansvarar dock för att bevaka att nyetableringar inte påverkar befintliga 

fastigheter negativt. Detta är speciellt viktigt i områden där det finns 

begräsningar i tillgången av råvatten. Det är därför viktigt att hänsyn tas till hur 

stor belastning ett område klarar av i detaljplanering och bygglovsärenden.  

 

2.2.3 Kretsloppsanpassning  

Gävle kommun har genom sin VA- strategi slagit fast att kommunala och 

enskilda avloppslösningar ska byggas och drivas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Detta innebär att systemen som används ska möjliggöra tydliga 

kretsloppslösningar där slammet kan återanvändas på lämpligt sätt – till 

exempel som gödningsmedel och vid framställning av biogas.   
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Utmaningar 

Hållbara avsättningsalternativ för avloppsslam kräver i de flesta fall att slammet 

är förhållandevis rent. För att kunna använda avloppsslammet som till exempel 

gödningsmedel till våra jordbruk eller andra jordprodukter måste mängden 

oönskade ämnen som tillförs avloppsvattnet minska. Det finns idag för höga 

halter av bland annat  tungmetaller i slammet. Ett viktigt arbete är därför 

insatserna som görs i form av arbete med att finna källan till föroreningar för att 

kunna minska mängden farliga ämnen som släpps ut i vårt avloppsvatten. 

Tillgången på jordbruksmark som är tillgänglig för att gödsla med avloppsslam 

är ett svårt område då regionen inte är en jordbruksregion och det bygger på en 

frivillighet bland jordbrukarna att ta emot avloppsslam. Jordbruksmark som 

används för ekologisk odling är tex inte tillgänglig då det inte är tillåtet att sprida 

avloppsslam på dessa åkrar. Ämnet är mycket kontroversiellt, då det fortfarande 

finns mycket farhågor hos jordbrukare och konsumenter för livsmedel gödslat 

med avloppsslam 

 

För det slam som inte går att sprida på jordbruksmark måste alternativa 

lösningar hittas som är hållbara. För att hitta dessa måste en regional och 

nationell samverkan finnas för att skapa en marknad för mottagande av slam- 

och restprodukter. Det pågår försöksverksamhet och forskning inom området för 

utvinning av fosfor ur avloppsslam och förbränning av slam. Regional och 

nationell samverkan för att skapa en markand för mottagande av av slam- och 

restprodukter behövs. 
 

2.3 Dagvatten 

Vid framtagande av översikts- och detaljplaner ska dagvattenutredningar 

genomföras så att man i de färdiga planerna har en principlösning för hur 

dagvattenfrågan ska lösas. Översiktsplanen ska visa översvämningsområden, 

instängda områden, skyddsområden för vattentäkter, de övergripande 

avrinningsstråken samt vilka recipienter som kommer att beröras. I fördjupade 

översiktsplaner och detaljplaner ökas detaljeringsgraden stegvis så att man i 

detaljplanen kan redovisa nivåer på gator och markytor i fastighetsgränser, 

lägsta nivåer för husgrundsdräneringar och färdiga golv, begränsningar av 

andelen hårdgjord yta, volymkrav på tillåten dagvattenavrinning och eventuell 

fördröjning samt rening av dagvatten från fastighet. Det är också viktigt att 

planen tydligt visar ansvarsförhållanden för de i dagvattenhanteringen ingående 

anläggningarna. Vid planarbete och bygglovshandläggning är det även viktigt att 

kontrollera tillgängliga kapaciteter i ledningsnät och reningsanläggningar. VA-

huvudmannen bör även kunna redovisa kapacitetsbrister i större perspektiv, i 

t.ex. översiktsplaner 

Utmaningar 
Klimatförändringarna och dess effekter bedöms ställa höga krav på 

dagvattenhantering. Med högre havsnivåer och förändrad nederbörd förväntas 

dag- och spillvatten flödena att förändras. Dagvattnets mängd och 

föroreningsinnehåll varierar kraftigt beroende av markanvändningen, nederbörd 

och årstid vilket gör att hanteringen blir komplex. Alla aktörer inom ett 

avrinningsområde påverkar dagvattenavrinningen och det är viktigt att beakta 

detta tidigt i den kommunala planeringsprocessen. I tidsperspektivet fram till 

2050 kan ett kraftigt ökat fokus på dagvattenhantering förväntas. En ökad 

mängd dagvatten innebär en ökad risk för tillskottsvatten i spillvattensystemet 

vilket kan påverka reningsprocesser negativt och orsaka kapacitetsproblem. 
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2.4 Klimatanpassning 

Klimatet i Gävle kommer troligen att förändras genom varmare vintrar. Detta i 

kombination med ökad nederbörd ger en utjämning av vattenflödena så att 

vårfloden kommer att bli mindre. Nederbörden blir större under hela året 

förutom under sommaren då den blir i stort sett oförändrad. Häftiga regn antas 

bli vanligare. Sommaren antas bli längre och varmare vilket ger en längre 

vegetationsperiod och längre sammanhängande värmeböljor. Konsekvenserna 

kan bli översvämningsskador p.g.a. häftiga regn, mer underhåll på byggnader, 

lägre uppvärmningsbehov men större kylbehov, ökad risk för dricksvattnet, 

större värmepåfrestningar hos människor och fler och nya infektionssjukdomar 

samt en minskad grundvattenbildning till de stora grundvattenmagasinen. 

Klimatanpassning med åtgärder kräver investeringar i tekniska system, likväl 

såsom anpassning av markanvändning och planläggning. 

 

 

3. Beskrivning rollfördelning och nuvarande 
samarbetsformer i arbetet med kommunala VA-
frågor 

 

Med VA-försörjning avses produktion och distribution av dricksvatten samt 

rening och avledande av avloppsvatten. Med avloppsvatten avses både 

spillvatten och dagvatten. Gästrike Vatten AB ansvarar för drift och utveckling av 

de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Gävle på uppdrag av Gävle 

Vatten AB som är den formella VA-huvudmannen. Detta är en helt 

avgiftsfinansierad verksamhet. Lagen om allmänna vatten- och avloppstjänster 

(2006:412) styr verksamheten 

 

Kvalitet och mängd på det avloppsvatten som får tillföras det allmänna 

avloppsnätet av enskilda fastighetsägare eller andra aktörer regleras av 

huvudmannens allmänna bestämmelser, ABVA. 

 

Utanför verksamhetsområdet ligger motsvarande ansvar på den som äger 

fastigheten och äger anläggningen, eller driver verksamheten som orsakar 

utsläppen. Tillstånd eller anmälan för en enskild avloppsanläggning (dag- 

och/eller spillvatten) söker en fastighetsägare enligt miljöbalken.  

 

Kommunfullmäktige fastställer/beslutar om nya verksamhetsområden för VA. 

För omvandlingsområden finns en utbyggnadsplan.  Ny bostadsexploatering ska 

enligt Översiktsplanen in i en framtida utbyggnadsplan för VA. 

 

Inspektion och myndighetskontroll inom vattenskyddsområdena utförs av 

kommunens samhällsbyggnadsavdelning på uppdrag av Länsstyrelsen, eller i 

förekommande fall av Länsstyrelsen. 

 

Nedanstående bild beskriver översiktligt hur arbetet med VA-frågor fördelas 

idag, d.v.s. hur huvudfrågorna är fördelade mellan Kommunledningskontoret, 

Samhällsbyggnadsnämnden och Gästrike Vatten AB. När denna VA-plan skrivs 

finns det tre tvärfunktionella arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av 

kommunledningskontoret. Dessa är VA-gruppen (planering för utbyggnad av § 
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6-områden LAV), Dagvattengruppen (utveckling av arbetsmetoder och teknik 

inom dagvattenområdet) samt en arbetsgrupp för framtagande av VA-plan.  

 

 

 

 

 

Initiera och säkerställa fortsatt arbete 

med: 

 VA-översikt, VA-strategi och 

VA-plan 

 Vattenförsörjningsplan och 

Avloppsförsörjningsplan 

 Dagvattenfrågor 

 VA-försörjning i 

omvandlingsområden och nya 

exploateringsområden 

 Övergripande 

klimatanpassningsfrågor 

 Kopplingar mellan VA-plan, 

miljöstrategiska programmet 

och vattendirektivets åtgärder  

 Relevant information till 

medborgarna om kommunens 

långsiktiga arbete med VA-

försörjning kopplat till en 

attraktiv kommun och 

kommunens varumärke. 

 

Arbeta enligt de uppdrag som anges i 

Lagen om allmänna vattentjänster: 

 Drift/skötsel av kommunala 

anläggningar 

 Förslag till förändringar av 

verksamhetsområden 

 Utbyggnad av kommunala 

anläggningar 

 Taxefrågor 

 Information om det 

kommunala nätet till 

allmänhet och företag 

 Teknik- och 

metodutveckling inom VA-

området 

Styrelse Nämnder KLK 

SBG 

 Tillsyn/myndighetskontrol

l enl. MB och LIVS 

 Framtagning av § 6-

områden enl. LAV 

 Planarbete enl. PBL 

 Bygglovshandläggning enl. 

PBL 

 Tillhandahålla mark för 

exploatering 

 Drift/skötsel av 

kommunala anläggningar 

utanför VO 

 

GVAB 

KS/KF 



VA-PLAN 

12 

 Ur VA-strategin - antagen 2014-09-29 

4. Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning  

Norrlandet. Foto: Samhällsbyggnad Gävle. 

 

En hållbar utbyggnad av den kommunala VA-försörjningen bygger på strategisk 

planering och framförhållning inom framförallt omvandlingsområden och inom 

områden för ny bostadsexploatering.  

 

Omvandlingsområden är områden där stora och snabba förändringar av 

användningen av bostadshus sker. Det gäller områden med fritidshus eller 

liknande med enklare (eller ingen) spill- och dagvattenlösning, som ändras till 

permanentbostäder med betydligt högre krav på VA-lösning. En enskild 

avloppsanläggning ska ha fullgod rening av avloppsvatten fram till dess 

inkoppling till kommunalt avlopp sker.  

 

Vid nya bostadsexploateringar ska frågan om VA-försörjning lyftas i ett tidigt 

skede.  

 

 

Prioriteringar 

 

Kommunalt VA ska byggas ut i områden som omfattas av § 6 i Lagen om 

allmänna vattentjänster. Områden utreds och listas i prioriteringsordning så att 

en kontrollerad utbyggnadstakt kan hållas.  

 

Kommunen prioriterar utbyggnad av kommunal VA-försörjning genom 

översiktsplaner och detaljplaner. Kompletteringar av befintlig försörjning ska 

först och främst ske i centrumnära, kollektivtrafiknära och vattennära lägen.  

Vägval 
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Utbyggnadstakten ska styras av möjligheten att lösa dricksvattenförsörjning, 

spill- och dagvattenhantering på ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt 

rimligt sätt.  

 

Vid utbyggnad av kommunalt VA ska hänsyn tas till befintlig 

anläggningskapacitet och befintliga verksamhetsområden.  

Nya exploateringar inom verksamhetsområde för VA ska endast detaljplaneras 

under förutsättning att kapacitet finns eller planeras att finnas i samtliga system 

i VA-anläggningen. Verksamhetsområden för VA utvidgas där det är försvarbart 

med hänsyn tagen till miljö, hälsa, ekonomi och samhällsutveckling. 

 

Utbyggnad av kommunalt VA ska primärt finansieras av anläggningstaxan, men 

alternativa finansieringsformer kan användas om kommunen anser att särskilda 

skäl föreligger. 

 

I planer för förändrad markanvändning och exploatering ska avledning av 

dagvatten minimeras.  

 

För att behålla vattnets naturliga kretslopp ska lokalt omhändertagande av 

dagvatten eftersträvas, särskilt vid avledning till slutna system, för att minska 

risken för översvämning. 

 

Vid större exploateringar där flera aktörer är involverade är det av stor vikt att 

det lokala omhändertagandet av dagvattnet sker samordnat och utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

 

I områden där vatten förekommer naturligt, i lågpunkter, våtmarker och 

sankmarker, ska marken, om möjligt, nyttjas för dagvattenändamål och inte 

bebyggas. 

 

Konsekvenser 

 

Det krävs ökade tekniska och ekonomiska utredningsinsatser i tidiga 

planeringsskeden. Sådana kan beröra reningskrav, anläggningars kapacitet och 

ansvarsfördelning mellan VA-huvudman och fastighetsägare i syfte att nå 

effektiva VA-lösningar. 

 

Som ett resultat av ovanstående krävs vid planeringsarbete för kommunens 

utveckling en regelbunden avstämning mot gällande taxa så att ambitionsnivån i 

expansionsplanerna och taxan svarar mot varandra. 
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Åtgärder  

Tillhandhålla beslutsunderlag för utökning av verksamhetsområdet för VA 

innehållande aspekterna miljö, hälsa, teknik och ekonomi  
 

Fastställd plan för utbyggnad av VA avseende såväl 

omvandlingsområden som ny exploatering. 

 

5. Robust och hållbar VA-försörjning utanför 
kommunalt verksamhetsområde  

Flygbild över Gävle Strand ut mot havet. Foto: Samhällsbyggnad Gävle. 

 

För att åstadkomma en robust och långsiktigt hållbar VA-försörjning utanför 

kommunalt verksamhetsområde krävs att enskilda VA-anläggningar uppfyller 

den standard lagstiftningen eftersträvar. Påverkan på yt- och grundvatten från 

enskilda avloppsanläggningar och från dagvatten bedöms vara relativt hög i 

kommunen. Många enskilda avloppsanläggningar har bristfällig, eller saknar, 

reningsförmåga.  
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Prioriteringar 

Vid val av VA-lösningar, i ny och befintlig bebyggelse, ska reningsteknik som 

förbättrar statusen för omkringliggande vattenförekomster krävas. 

Kommunen ska öka sin kunskap kring antalet enskilda dricksvattenbrunnar, 

dess lokalisering, kvalitet och kapacitet.  

Dagvatten ska i första hand omhändertas, fördröjas och/eller renas, inom den 

enskilda fastigheten. 

Föroreningar i dagvatten, som kan försvåra möjligheten att uppnå god status 

enligt Vattendirektivet, ska renas innan det når recipienten. 

Vägval   

Kommunen ska arbeta stödjande för att underlätta anläggande och bildande av 

gemensamhetsanläggningar för vatten och/eller avlopp i områden som inte 

kommer att omfattas av kommunalt VA. 

Konsekvenser 

Tillsyn av enskilda och gemensamma VA-anläggningar i kommunen kräver 

utökade resurser för att nå målbilden. 

För det stödjande arbetet med bildande och anläggande av 

gemensamhetsanläggningar för VA krävs det extra resurser. Dessa typer av 

anläggningar kan bara anläggas under frivillighet från berörda fastighetsägare. 

Den låga kunskapen om enskilda dricksvattenbrunnars kvalitet och kvantitet 

skapar en osäkerhet i kommunens bebyggelseutveckling utanför 

verksamhetsområdet för VA.  
  

 

 

Åtgärder 

Underlätta kretsloppslösningar  

Säkerställa kvantitet och kvalitet på dricksvatten 

Stödja bildandet av gemensamhetsanläggningar 

Säkerställa långsiktig lösning för tillräcklig rening av avloppsvatten (spill-

och dagvatten)utanför verksamhetsområde 

 

 

 

 

Ur VA-strategin - antagen 2014-09-29 
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6. Robust och hållbar VA- försörjning inom 
kommunalt verksamhetsområde  

 

Furuviks Brygga. Foto: Albin Bogren. 

 

För att åstadkomma en robust och långsiktigt hållbar allmän VA-försörjning 

krävs en god kontroll och uppföljning av ledningsnät, produktions-, 

fördröjnings- och reningsanläggningar men även av kvalitet och tillgång på 

råvatten. Det innebär att man för en robust och långsiktigt hållbar försörjning 

inom verksamhetsområdet även måste ta hänsyn till förhållanden utanför 

detsamma.  
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Prioriteringar 

 

Gävle kommun ska ha ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten och dricksvatten.  

 

Alla vattenverk ska ha tillräcklig beredning och mikrobiologiska 

säkerhetsbarriärer för att säkerställa leverans av dricksvatten av god kvalitet. 

 

Alla reningsanläggningar ska ha en effektiv rening av spillvatten och av 

dagvatten där så krävs. 

 

Ledningsnätet ska förnyas i en sådan takt att problem med in- och utläckage 

minimeras.  

 

Vid planering och utförande av åtgärder på VA-system ska hänsyn tas till 

effekter av ett förändrat klimat. 

 

Vägval  

 

En vattenförsörjningsplan som pekar ut värdefulla vattenförekomster ska ligga 

till grund för planarbete och utvidgningar av vattenskyddsområden. 

 

Regional samverkan kring nyttjande och skydd av befintliga och framtida 

vattentäkter ska eftersträvas. 

 

Inom de värdefulla vattenförekomsterna ska Gävle kommun vara restriktiv till 

exploatering, om den kan antas ha en negativ påverkan på dessa förekomster.  

 

Förorenat dagvatten ska renas så nära källan som möjligt och volymen dagvatten 

som leds bort i ledningar ska minskas.  

 

Ledningsnätets förnyelsetakt ska vara välavvägd med hänsyn tagen till ekonomi, 

teknik och ålder.  

 

 

Konsekvenser 

 

Mark och naturresurser, som är viktiga för vatten- och avloppsförsörjning, 

skyddas på bekostnad av annan markanvändning. Detta innebär att exploatering 

och etablering av verksamheter får stå tillbaka i utpekade områden. 

 
Utökat kommunalt ansvar för dagvattenhantering och utökning av 
verksamhetsområden liksom ett förändrat klimat innebär ökade kostnader för 
den kommunala VA-försörjningen. 

 
Utökade resurser för utredningar vid framtagande av planer kommer att krävas. 
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Åtgärder 

 

Säkerställa funktionen i den kommunala VA-försörjningen 

Riktlinjer och principer för dagvattenhantering inom verksamhetsområdet 

Säkerställa långsiktig leverans av dricksvatten 

Säkerställa långsiktigt tillgång till råvatten 

Säkerställa långsiktig lösning för tillräcklig rening av avloppsvatten (spill-

och dagvatten) inom verksamhetsområdet 
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7. Tydliga roller och god kommunikation  

Gavleån vid Gävle Strand. Foto: Albin Bogren 

 

Gävle kommun måste ha en långsiktig plan för VA-försörjning. VA-planen med 

sina förslag till åtgärd är en viktig del i detta. Lika viktigt är att alla medarbetare 

har en klar bild över sitt ansvarområde och har kännedom om hur andras ansvar 

är fördelat. Då skapas möjligheter till stora vinster genom samarbete över 

gränser och snabba beslut som gynnar medborgarna. För att kunna samordna 

olika arbeten som berör vatten, avlopp och dagvatten behövs en tydlig 

organisation. Förutsättningar är också tydliga direktiv för arbetsgrupper, 

ekonomiska medel och personal med tid för arbetet. 

Under arbetet med VA- översikt, VA-strategi och VA-plan har frågan om vem 

som gör vad och hur ansvar är fördelat flera gånger uppmärksammats. Här visar 

nu VA-planen hur ansvaret är fördelat på en övergripande nivå. 

 

 

 

Åtgärd Ansvar 

Besluta om verksamhetsområden och 

taxor för vattentjänster enligt Lagen 

om allmänna vattentjänster 

Kommunfullmäktige via Gävle 

Vatten ABs styrelse 

Drift av allmän VA- anläggning enligt 

Lagen om allmänna vattentjänster 

Gästrike Vatten AB (VA-

huvudmannen) 

Översiktsplanering enligt Plan- och 

bygglagen 

Kommunfullmäktige 

Detaljplanering enligt Plan- och 

bygglagen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillämpning av Miljöbalken och Plan- 

och bygglagen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Prioriteringar  

När utvidgning av verksamhetsområde för kommunal VA-försörjning planeras, 

ska berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare ges en tydlig information i 

ett tidigt skede. På samma sätt ska det tydliggöras när utvidgningar inte är 

aktuella. 

Ansvarsfrågor och arbetsgångar för utredning, beslut, ägande och utförande 

gällande VA-anläggningar ska vara tydliga och klargjorda mellan förvaltningar 

och bolag. 

 

Vägval  

Det ska vara enkelt för medborgare och verksamhetsutövare att hitta och få rätt 

information om frågor som berör VA.  

Kommunikation av VA-frågor ska hanteras samordnat mellan förvaltningar och 

bolag. 

 

Konsekvenser  

När informationen är enkel att ta del av ökar kundnöjdheten. 

Tidig och tydlig information till berörda fastighetsägare ökar kunskap och 

acceptans för kommande förändring, vilket sannolikt underlättar VA-utbyggnad. 

Medarbetare inom kommunen ökar sin kunskap om varandras verksamheter när 

arbete sker tvärsektoriellt. 

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare i Gävle kommun blir det lättare 

att ta reda på om och när kommunalt VA byggs ut och kan därmed planera efter 

detta.  

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare i Gävle kommun blir det lättare 

att ta reda på vad som gäller för den egna anläggningen. Detta kan tillexempel 

vara anslutningsmöjligheter till befintliga nät samt eventuella krav på den egna 

anläggningen 

 

 

 

Åtgärder 

Ta fram tydliga direktiv för arbetsgrupper inom VA-området 
 

Upprätthålla god samordnad extern kommunikation (kunder, allmänhet, 

politik) 

 

Upprätthålla god samordnad intern kommunikation (förvaltningar, bolag) 

 

Kommunövergripande arbetssätt för dagvattenhantering 
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Delstrategi Åtgärd Aktivitet MSP VA-strategi Ansvarig Utförare Tidplan Kostnadsnivå

Hållbar utbyggnad av 

kommunal VA-försörjning

Tillhandhålla beslutsunderlag för utökning 

av verksamhetsområdet för VA 

innehållande aspekterna miljö, hälsa, 

teknik och ekonomi 

Utredning av ledningskapacitet Vatten, Övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3 och 4.

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar Va-lösning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter.

Det är klar

lagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och 

när utbyggnad kan ske.

GVAB Löpande Medel

Hållbar utbyggnad av 

kommunal VA-försörjning

Tillhandhålla beslutsunderlag för utökning 

av verksamhetsområdet för VA 

innehållande aspekterna miljö, hälsa, 

teknik och ekonomi 

Utredning av kapacitet i befintliga 

reningsanläggningar och behov av 

nya

Vatten, Övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3 och 4.

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar Va-lösning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter.

Det är klar

lagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och 

när utbyggnad kan ske.

GVAB Löpande Medel

Hållbar utbyggnad av 

kommunal VA-försörjning

Tillhandhålla beslutsunderlag för utökning 

av verksamhetsområdet för VA 

innehållande aspekterna miljö, hälsa, 

teknik och ekonomi 

Utredning av miljö och 

hälsoskyddsförutsättningar

Vatten, Övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3 och 4.

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar Va-lösning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter.

Det är klar

lagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och 

när utbyggnad kan ske.

SBG Löpande Låg

Hållbar utbyggnad av 

kommunal VA-försörjning

Tillhandhålla beslutsunderlag för utökning 

av verksamhetsområdet för VA 

innehållande aspekterna miljö, hälsa, 

teknik och ekonomi 

Utredning av ekonomiska 

förutsättningar

Vatten, Övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3 och 4.

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar Va-lösning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter.

Det är klar

lagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och 

när utbyggnad kan ske.

GVAB Löpande Medel

Hållbar utbyggnad av 

kommunal VA-försörjning

Fastställd plan för utbyggnad av VA 

avseende såväl omvandlingsområden som 

ny exploatering.

Ta fram bedömningsunderlag för 

prioritering av §6 områden enligt 

LAV

Vatten, Övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3 och 4.

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar Va-lösning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter.

Det är klar

lagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och 

när utbyggnad kan ske.

SBG Klart 2017 Låg

Hållbar utbyggnad av 

kommunal VA-försörjning

Fastställd plan för utbyggnad av VA 

avseende såväl omvandlingsområden som 

ny exploatering.

Årligen revidera utbyggnadsplanen Vatten, Övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3 och 4.

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar Va-lösning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter.

Det är klar

lagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och 

när utbyggnad kan ske.

KLK SBG/GVAB Löpande Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

 Riktlinjer för att bevarande av 

naturligt förekommande områden 

som bör bevaras för 

dagvattenändamål och inte 

bebyggas

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

 VA-lösningar är anpassade till ett förändrat 

klimat

SBG Klart 2017 Låg



Delstrategi Åtgärd Aktivitet MSP VA-strategi Ansvarig Utförare Tidplan Kostnadsnivå

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

Framtagande av underlag som 

redogör för områden där vatten 

förekommer naturligt i lågpunkter, 

våtmark och sankmark

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

 VA-lösningar är anpassade till ett förändrat 

klimat

GVAB Klart 2017 låg

Hållbar utbyggnad av 

kommunal VA-försörjning

Fastställd plan för utbyggnad av VA 

avseende såväl omvandlingsområden som 

ny exploatering.

Skapa en plan för 

myndighetsutövning av hushåll i 

väntan på utbyggnad.

Vatten, Övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3 och 4.

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar Va-lösning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter.

Det är klar

lagt vilka områden som ska ha kommunalt VA och 

när utbyggnad kan ske.

SBG Klart 2017 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Underlätta kretsloppslösningar Ta fram handläggarriktlinjer som 

främjar kretsloppslösningar

Konsumtion och avfall, 

Övergripande mål 3: Delmål3

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

SBG Klart 2020 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa kvantitet och kvalitet på 

dricksvatten

Kartläggning av områden som har 

otillräcklig kvantitet eller kvalitet av 

dricksvatten

Vatten, Övergripande mål 1: 

(Delmål 1 och 2).

Information och utbildning, 

Övergripande mål 1: (Delmål 2)

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

SBG Havsnära klart 

2017 Övriga 

klart 2019

Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa kvantitet och kvalitet på 

dricksvatten

Införa tillståndsplikt för 

dricksvattenborrning i områden 

som klassats med otillräcklig 

kvalitet eller kvantitet av 

dricksvatten

Vatten, Övergripande mål 1: 

(Delmål 1 och 2).

Information och utbildning, 

Övergripande mål 1: (Delmål 2)

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

SBG Havsnära klart 

2017 Övriga 

klart 2019

Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa kvantitet och kvalitet på 

dricksvatten

Ta fram handläggningsrutiner 

(planläggning och lovgivning) i 

områden som klassats med 

otillräcklig kvalitet eller kvantitet 

dricksvatten

Vatten, Övergripande mål 1: 

(Delmål 1 och 2).

Information och utbildning, 

Övergripande mål 1: (Delmål 2)

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

SBG Havsnära klart 

2017 Övriga 

klart 2019

Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig lösning för tillräcklig 

rening av avloppsvatten utanför 

verksamhetsområde

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig lösning för tillräcklig 

rening av avloppsvatten utanför 

verksamhetsområde

uppdatera höga skyddsnivåer för 

enskilda avlopp vid behov (NFS 

2006:7)

Vatten, Övergripande mål 2: 

(Delmål 4).

Information och utbildning, 

Övergripande mål 1: (Delmål 2).

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

SBG Löpande Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig lösning för tillräcklig 

rening av avloppsvatten utanför 

verksamhetsområde

Uppdatera inveteringsplanen för 

enskilda avlopp uppdaterad

Vatten, Övergripande mål 2: 

(Delmål 4).

Information och utbildning, 

Övergripande mål 1: (Delmål 2).

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

SBG Löpande Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning utanför 

kommunalt 

verksamhetsområde

Stödja bildandet av 

gemensamhetsanläggningar

Ta fram en plan för hur kommunen 

skall underlätta för de som önskar 

bilda gemensamhetsanläggningar 

för vatten och avlopp

Vatten, Övergripande mål 2: 

(Delmål 4).

Information och utbildning, 

Övergripande mål 1: (Delmål 2).

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

SBG Klart 2018 Låg



Delstrategi Åtgärd Aktivitet MSP VA-strategi Ansvarig Utförare Tidplan Kostnadsnivå

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

Upprätta en plan för 

ledningsnätsförnyelse

Vatten, Övergripande mål 1: Det 

ska finnas ett långsiktigt hållbart 

skydd av råvatten och dricksvatten. 

Delmål 1,och 2. Vatten, 

övergripande mål 2: Alla 

vattenförekomster ska ha god 

ekologisk och kemisk status. Delmål 

3,0ch 4. Information och utbildning, 

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle kommun ska 

kunna ta del av information och 

verktyg för att agera hållbart, 

Delmål 2

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

GVAB Klart 2016 Medel

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

Upprätta en plan för 

nödvattenförsörjning

Vatten, Övergripande mål 1: Det 

ska finnas ett långsiktigt hållbart 

skydd av råvatten och dricksvatten. 

Delmål 1 och 2. Information och 

utbildning, Övergripande mål 1: 

Alla som bor och verkar i Gävle 

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg för att 

agera hållbart, Delmål 2

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

GVAB Klart 2017 Medel

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

Investeringsplaner för VA-

försörjning

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

GVAB

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

Utreda och planera framtida 

kapacitetsbehov i kommunala 

reningsanläggningar för 

avloppsvatten

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Samtliga boende och verksamheter i kommunen 

har en långsiktigt hållbar VA-lös ning med 

avseende på miljö- och hälsoaspekter

GVAB Klart 2020 Medel

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig lösning för tillräcklig 

rening av avloppsvatten (spill-och 

dagvatten) inom verksamhetsområdet

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa lånsiktigt tillgång till råvatten Ta fram åtgärdsplan för inventering 

av grundvattenskydd kopplat till

väghållaransvar

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten SBG 2016 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

Ta fram en är en beredskapsplan 

för skyfall

 VA-lösningar är anpassade till ett förändrat 

klimat

GVAB 2018 Låg



Delstrategi Åtgärd Aktivitet MSP VA-strategi Ansvarig Utförare Tidplan Kostnadsnivå

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa lånsiktigt tillgång till råvatten Ta fram principer för exploatering 

inom område för värdefulla 

vattenförekomster.

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten KLK 2017 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa lånsiktigt tillgång till råvatten Revidera övsiktsplan Gävle stad för 

de områden som pekats ut som 

värdefulla vattenförekomster.

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten SBG 2018 Medel

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa lånsiktigt tillgång till råvatten Upprätta handläggningsriktlinjer för 

vattenförsörjningsplanen 

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten SBG 2017 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

 Riktlinjer för att bevarande av 

naturligt förekommande områden 

som bör bevaras för 

dagvattenändamål och inte 

bebyggas

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

 VA-lösningar är anpassade till ett förändrat 

klimat

SBG 2017 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa funktionen i den kommunala 

VA-försörjningen

Framtagande av underlag som 

redogör för områden där vatten 

förekommer naturligt i lågpunkter, 

våtmark och sankmark

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

 VA-lösningar är anpassade till ett förändrat 

klimat

GVAB 2017 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig leverans av 

dricksvatten

Genomgång och uppdatering av 

vattenskyddsföreskrifter

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten GVAB Klart 2025 Medel

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig leverans av 

dricksvatten

Upprätta vatten-försörjningsplan Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten KLK Klart 2017 Medel

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig leverans av 

dricksvatten

SBG SBG/GVAB Klart 2017 Låg

Robust och hållbar VA-

försörjning inom kommunalt 

verksamhetsområde

Säkerställa långsiktig leverans av 

dricksvatten

Göra en riskanalys av verksamheter 

inom befintliga och presumtiva 

vattenskyddsområden

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Det finns ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten SBG Klart 2018 Medel



Delstrategi Åtgärd Aktivitet MSP VA-strategi Ansvarig Utförare Tidplan Kostnadsnivå

Tydliga roller och god 

kommunikation

Ta fram tydliga direktiv för arbetsgrupper 

inom VA-området

Utreda och fatta beslut om ansvar 

för att genomföra åtgärder inom 

vattendirektivet efter antagen 

åtgärdsplan under 2015-2021

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2018 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Ta fram tydliga direktiv för arbetsgrupper 

inom VA-området

Göra ett nytt direktiv för 

dagvattengruppen efter VA-

översikt, Va-strategi och VA-plan

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2016 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Ta fram tydliga direktiv för arbetsgrupper 

inom VA-området

Göra ett nytt direktiv för VA-

gruppens arbete med utredningar 

av förändringar av 

verksamhetsområden efter VA-

översikt, Va-strategi och VA-plan

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2016 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god extern kommunikation 

(kunder, allmänhet, politik)

Skapa en gemensam plattform för 

information till företag och 

privatpersoner om vatten- och 

avloppsfrågor

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

SBG Klart 2017 Medel

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god extern kommunikation 

(kunder, allmänhet, politik)

Skapa en kommunikationsplan för 

vattenförsörjningsplan

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2017 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Skapa rutin för uppdatering av VA-

översikt

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2017 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Skapa rutin för uppdatering av VA-

strategi

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2017 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Skapa rutin för uppdatering av VA-

plan

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2017 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Marknadsföring av VA-planering 

internt inom kommunen

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2017 Låg



Delstrategi Åtgärd Aktivitet MSP VA-strategi Ansvarig Utförare Tidplan Kostnadsnivå

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Ta fram en gemensam 

kommunikationsplan mellan SBG 

och GVAB

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

SBG Klart2017 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Upprätta en kommunikationsplan 

för vattenskyddsföreskrifter

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

GVAB Klart 2017 Låg

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Upprätta en rutin / ta fram en 

handbok för hur dagvattenfrågor 

ska hanteras från plan till och med 

drift i kommunen

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2018 Medel

Tydliga roller och god 

kommunikation

Upprätthålla god intern kommunikation 

(förvaltningar, bolag)

Upprätta en plan för genomförande 

av åtgärder i förvaltningscykeln 

2015-2021 enligt vattendirektivet

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

KLK Klart 2017 Medel

Tydliga roller och god 

kommunikation

Kommunövergripande arbetssätt för 

dagvattenhantering

Ta fram handläggarriktlinjer för 

dagvatten genom arbete i iWater.

Övergripande mål 1: Alla som bor 

och verkar i Gävle

kommun ska kunna ta del av 

information och verktyg

för att agera hållbart

Tydlighet kring ansvar och rollfördelning råder 

mellan kommunen, VA-huvudman och 

kommuninnevånare

SBG Klart 2020 Låg



Delstrategi Åtgärd Aktivitet MSP VA-strategi Ansvarig Utförare Tidplan Kostnadsnivå
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