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Framtid, omvärldsanalys           
VA-branschen står inför den största strukturomvand-
lingen sedan 70-talet enligt Svenskt Vatten Utblick 
2050. Klimatförändring, urbanisering och regleringar 
ställer nya krav på vår verksamhet.

VA-anläggningar och digitalisering
En av de största utmaningarna inom VA-branschen är 
att underhålla den befintliga VA-infrastrukturen och 
samtidigt reinvestera och ställa om till modern teknik. 
Digitaliseringen öppnar upp för oändliga möjligheter, 
men ställer också stora krav på ständig kompetensut-
veckling, investeringar och nya arbetsmetoder.

Klimatförändringar
Klimatförändringar leder till höjda havsnivåer och 
extremare väder. Dessa väderhändelser kan leda till att 
kvantitet och kvalitet av dricksvattentillgångarna 
förändras. Förändrat klimat och en ökande population 
medför större konkurrens om mark, vatten och andra 
naturresurser. Samhället står inför stora utmaningar där 
det tydligt framgår att vattenfrågan behöver finnas 
med i ett tidigt skede vid samhällsplanering.Inledning

Västvatten förbereder sig för att möta framtiden.  

Arbetet intensifieras med att lära, utveckla och 
utvärdera nya, innovativa lösningar på både vatten- och 
avloppssidan. Många utredningar pågår där beslut ska 
fattas om den framtida verksamheten. 
Cirkulärtitet och resursverk är ledord. 

Uppdrag
Västvatten renar och levererar kvalitetssäkert 
dricksvatten och tar hand om avloppsvatten för att 
bidra till ett hållbart samhälle med god livskvalitet för 
människor och djur. De allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna rustas för framtiden. 

 

Vi skickar drygt 86 000 kundfakturor

tar emot närmare 22 000 leverantörsfakturor

från cirka 700 leverantörer per år.

20
Vattenverk

57
Tryckstegringsstationer

17
avloppsreningsverk

283
Pumpstationer

186
Mil ledningsnät

Vi producerar runt 6 000 000 kubikmeter vatten

Vi renar drygt 11 000 000 kubikmeter avloppsvatten.

Västvatten omsätter runt 220 000 000 kronor om året.

Sotenäs

Munkedal

Färgelanda

Uddevalla

31
Reservoarer

25 000
Besök på vår hemsida

9 000
Inkommande telefonsamtal till vår kundtjänst 

5 000 
Inkommande mail till vår kundtjänst 

110
Anställda

39
Olika yrken Schema över påverkningsfaktorer

61 800
abonnenter/brukare
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Interaktion
Interaktion mellan olika samhällsnyttor kommer bli 
allt viktigare. Nyligen har ett projekt startats upp 
med analyser av avloppsvatten där förhoppningen är 
att upptäckta nya virusutbrott innan de upptäcks i 
sjukvården. På laboratoriet kan man räkna ut hur 
stor del av befolkningen som kan vara infekterade 
och på så sätt få en prognos för hur en infektion 
utvecklas i samhället. Det är forskningscentret SEEC 
(Swedish Environmental Epidemiology Center) 
som driver projektet.

Säkerhet
Idag ställer individen högre krav på säkerhet och 
integritet samtidigt som branschen förväntas agera 
med öppenhet och transparens. 

Rekrytering 
Individen väljer i större utsträckning arbetsgivare 
utifrån värderingar och ledarskap. Förändringsför-
måga blir därmed betydelsefull för att lyckas vid 
rekryteringar och att kunna behålla personal. 

Resursverk
VA-branschen behöver ställa om för att leverera samhällsnytta 
ur ett bredare perspektiv. Genom hållbara produktionskedjor och 
produkter skapas förutsättningar för återanvändning, återföring 
och cirkularitet. Dagens avloppsreningsverk kan då bli resurs-
verk och produktionsanläggningar. 

Både ur en ekonomisk- och miljöperspektiv behöver VA-
branschen bli bättre på att utnyttja de resurser som finns i 
dricksvatten- och avloppsreningen. Överskottsenergin/värmen 
som erhålls från processer kan användas i egen regi eller säljas 
vidare. Avloppsvattnet innehåller många ämnen att ta vara på 
och återvinna. 

För att undvika negativ påverkan på hälsa och miljö måste 
halterna av oönskade ämnen i utgående avloppsvatten minska. 

Många avloppsreningsverk är inte byggda för att rena läkemedel, 
men lättnedbrytbara läkemedel bryts ändå oftast ned i dagens 
avloppsreningsverk. För mer svårnedbrytbara läkemedel är det 
viktigt att samhället fortsätter arbeta med klok läkemedels-
användning och vid behov komplettera med reningsutrustning i 
avloppsanläggningarna. 

Det renade vattnet kan användas inom många områden till 
exempel till bevattning vid torka eller i industrin. För att kunna 
ta vara på vattnet i större utsträckning behöver samhället 
ändra sin syn på och förhållningssätt till vatten. 
Den stora utmaningen ligger i viljan att verkligen 
ändra livsmönster.
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Klimatlöften och Fossilfria transporter 2030
Tjugo kommunala klimatlöften har tagits fram och 
Kommunstyrelsen i respektive kommun har tagit beslut 
om vilka och hur många av dessa åtgärder som ska 
genomföras. I genomsnitt har kommunerna åtagit sig 
sju klimatlöften och Lysekil, Munkedal och Skara är de 
kommuner i Sverige som 2021 antog flest nya löften. 
Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i 
vissa delar vara en del av kommunens arbete med 
Agenda 2030-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, 
WWF:s kommunutmaningar och/eller en del av kom-
munens övriga klimat-, miljö- och utvecklingsarbete.

Riksdagspolitikerna är överens om att koldioxid-
utsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska 
med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att 
visa vägen sätter företag och organisationer som antar 
den här utmaningen målet att senast år 2030 endast 
utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. 
Satsningen ”Fossilfria transporter 2030” är ett samar-
bete mellan 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner 
i de norska länen Östfold och Follo. Västvattens samtliga 
ägarkommuner har skrivit under att de åtar sig att driva 
på det lokala och regionala arbetet.

Klimatlöften som Västvattens ägarkommuner har skrivit 
under att de ska arbeta med alternativt redan arbetar med:

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor

3. Våra nya personbilar är miljöbilar

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen   

i  nya avtal

9.    Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och  

       ställer krav i prioriterade upphandlingar

10.   Vi använder cirkulära möbler

14.   Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

16.   Vi producerar egen solel

17.    Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

20.  Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till all mänheten 

         om klimat

VA-anläggningen 
Gammal infrastruktur

Klimatförändring
Kvalite / Kvantitet

Reglering
EU, Miljölagstiftning

Urbanisering
Förtätning / Avfolkning

Digitalisering
Tjänsteutveckling

Säkerhet
Robusthet

Taxor 
Enligt Svenskt Vatten behöver taxorna i fast penning-
värde fördubblas under en 20-årsperiod (sett över hela 
landet) för att kunna finansiera kommande investeringar. 
Kommunikation och pedagogik kommer att spela en 
avgörande roll för att skapa förståelse och att uppnå de 
attityd- och beteendeförändring som behöver komma till 
stånd.

Svensk Vatten har även lyft problematiken med 
skillnaderna mellan kommuner i taxor, cirka 500% när 
det gäller brukningsavgifter. Det finns inget som 
indikerar att olikheterna i taxor skulle minska av sig 
självt – tvärtom. Samverkan i olika former med skalför-
delar, god planering och hushållning kan dämpa 
behovet av taxehöjningar men det behövs betydligt 
större åtgärder än så. En åtgärd som också skulle kunna 
dämpa behovet av taxehöjningar är ändrad lagstiftning 
med möjlighet till externt ägarkapital, men eventuella 
risker och möjligheter med det måste utredas närmare. 
Svenskt Vattens uppfattning är att någon form av statligt 
stöd eller utjämningssystem behöver övervägas.

Förändringstrycket
enligt Svenskt vatten 
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Bolagsmål 1
Arbeta förebyggande och strukturerat 

för att minska verksamhetens miljö och 
klimatpåverkan

Detta gör vi dels genom att
Energieffektivisera med XX kWh/år –

vilket innebär minskad mängd 
externt köpt energi (el, värme, drivmedel) 

Det här målet bidrar till de globala målen

6. Rent vatten och sanitet för alla

7. Hållbar energi för alla

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbar städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Bolagsmål 
Utifrån verksamhetens SWOT-analys har fyra strategiska bolagsmål definierats. 
Varje avdelning utarbetar en aktivitetsplan för hur de ska bidra till att nå verksamhetens mål. 

Bolagsmål 2
Arbeta förebyggande för god 

personalhälsa och en säker arbetsmiljö 
vilket innebär noll förlorade arbetsdagar 

som är arbetsrelaterade

Detta gör vi genom att ha
Noll förlorade arbetsdagar 

som är arbetsrelaterade

Det här målet bidrar till de globala målen 

3. God hälsa och välbefinnande

8. Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt

Bolagsmål 3
Ekonomisk stabilitet

Detta gör vi genom att ha
100% kostnadstäckning - 

vilket innebär att för varje enskilt år ska 
kostnaderna täckas av intäkterna + 

tidigare års överuttag eller underuttag

100% betalningsförmåga – 
vilket innebär att vi ska ha en hög 

kassalikviditet, d.v.s. betalningsförmågan på 
kort sikt ska vara god

Det här målet bidrar till de globala målen

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt

Hög kompetens finns på arbetsmarknaden.
 
Snabb teknikutveckling, innovativa processlösningar 
och kommunikationsmöjligheter. 

Fler samverkansformer och kunskapsutbyte med 
externa parter och andra VA-bolag.
 
Bidrag finns att söka.

Skattefinansiering möjlig.

Medarbetares kompetens och engagemang.

God kunskap om våra anläggningar.

Samverkan i bolagsform.
 
Har god kontroll på ekonomin, stordriftsfördelar och 
påbörjat arbetet med långsiktiga planer.
 
Renodlad VA-verksamhet i bolagen.
 
Kommunikation och pedagogik till politiker.

Konkurrens om resurser vid personalrekrytering.
 
Står inför höga kommande kostnader för att ställa om efter 
lagkrav, ny teknik, miljömål m.m.
 
Höga externa krav med många anläggningar, anpassnings-
behov efter nya lagar, regler, klimatförändringar, kommunala 
och globala mål.
 
Politiska viljeyttringar kring taxeökningar kontra övriga 
viljeyttringar, kontra behov.

Kunskapsglapp om vad som är VA-kollektivets nödvändiga 
kostnader.

Svårt att hinna med vissa arbetsuppgifter/uppdrag samt det 
långsiktiga arbetet med befintlig personalstyrka
 
Gamla anläggningar, låg förnyelsetakt och varierande standard.

Många kommuner och flera styrelser kan medföra längre 
beslutsvägar och bli tungrott. Olika förväntningar och arbetssätt 
i kommunerna. Risk för oenighet.
 
Tröga förändringsprocesser.
 
Taxans fasta del är lägre än de faktiska fasta kostnader vilket 
gör att vid lägre vattenförbrukning får vi inte kostnadstäckning. 

Styrkor Svagheter

HotMöjligheter

Nuläge, SWOT-analys Västvatten 
Genom att identifiera verksamhetens 
styrkor, svagheter, hot och 
möjligheter i en s.k. SWOT-analys 
tydliggörs hur organisationen 
påverkas av omvärlden. Detta ger 
verksamheten förutsättningar att 
identifiera möjliga sätt att hantera 
omvärldens ständiga förändringskrav 
och nå uppsatta mål. 
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Huvudåtgärder:
• Ökad användning av egenproducerad el, 

   värme- och kylutvinning

• Minskad energi- och värmeförbrukning

• Minska fossilt bränsleutsläpp

• Minska antalet vattenläckor

• Minska volymen av tillskottsvatten

• Möjliggöra återanvändning av utgående 

   vatten från avloppsreningsverk

Övriga miljöåtgärder:
• Säkerställa tillkommande tomtytor för 

  att när ytterligare reningssteg krävs 

  finns utrymmen för detta

• Miljöaspekt i upphandlingar

• Uppströmsarbete

Bolagsmål 1 - Miljö och klimatpåverkan (energieffektivisering)

Västvatten arbetar för att 
minska förbrukningen av köpt 
energi  och fossila utsläpp från fordon. 
Egenproducerad värme- och kylutvinning, 
installation av solceller, luftvärmepumpar, 
energisnålare utrustning är några exempel på åtgärder. 

Vid rening av vatten i dricksvattenproduktionen och 
avloppsreningen förbrukas stora mängder energi. 
Här finns flera åtgärder att göra för att minska energi-
användningen. 

Förbättrade arbetsprocesser kan leda till minskade 
transporter och bättre resursutnyttjande. Aktiviteter som 
kan bidra till detta är införande av olika kommunika-
tionsmöjligheter i form av distansövervakning och styr-
ning, förändrade inköpsrutiner för kemikalier. Västvatten 
undersöker också möjligheten att erhålla tillstånd till en 
centralt belägen mellanlagringsyta för schaktmassor.

Verksamheten tittar även på möjligheterna att 
återanvända utgående vatten från avloppsreningsverk. 
På så sätt sker en effektiv användning av vatten samti-
digt som energianvändningen minskas i dricksvatten-
produktionen då producerad mängd vatten minskar.

Anläggningar, dricksvatten
Västvatten arbetar för att installera ny teknik som gör 
det enklare och mer resurseffektivt att identifiera och 
minska förlusterna på vattenvägen vilket även innebär 
en energieffektivisering då producerat dricksvatten 
kommer konsumenten tillgodo utan förluster på vägen.

Varma och torra somrar har lett till situationer med 
vattenbrist. För att värna om det vatten som finns vid 
dessa tillfällen kommer Västvatten att arbeta proaktivt 
för att minska utläckage från dricksvattenledningarna.

Anläggningar, avlopp
Tillskottsvattnet i spillvattennätet leder till ökat slitage i 
anläggningar, förhöjd energiförbrukning och ökat behov 
av kemikalietillsatser. Tillskottsvattnet leder även till 
fler bräddningar av orenat avloppsvatten, när avlopps-
reningsverkens kapacitet överskrids vilket leder till att 
miljöpåverkande ämnen såsom fosfor kommer ut i 
naturen. För att minska mängden tillskottsvatten 
behöver utbytestakten av ledningsnätet öka. I årsbok-
slutet 2020 redovisades en varierad utbytestakt mellan 
224 år och 1 538 år i Västvattens ägarkommuner. Led-
ningsnätets verkliga livslängd är ungefär 100 år. 

Åtgärdas inte ledningsnätet påverkas den vattenvolym 
avloppsreningsanläggningarna behöver kunna 
hantera.  Allt större volymer kan i förlängningen leda till 
krav på förnyade tillstånd, investeringar i nya anlägg-
ningar behöver göras.

När felaktigt avfall såsom fett, våtservetter eller annan 
förorening tillförs avloppsnätet påverkas energiförbruk-
ningen. Föroreningarna medför att rör tätnar och 
utrustning slits. Strategier för att minska tillförda 
föroreningar vid källan behöver utarbetas, så kallat 
uppströmsarbete.

Hydrauliska spillvattenmodeller
I alla ägarkommuner skulle hydrauliska spillvatten-
modeller ge en bättre kontroll på nätet t.ex. var behövs 
kapaciteten öka och vilka dimensioner som krävs.
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Bolagsmål 2 - God personalhälsa och säker arbetsmiljö

Huvudåtgärder:
• Minska stress genom smarta arbetssätt 

• Vårda vår värdegrund och vara  

attraktiva arbetsgivare

• Hitta lösningar för att hantera höjd pensionsålder 

• Eftersträva samsyn mellan ägare, styrelse  

och personal 

Understöds bland annat av:  

• IA-systemet

• Information om rutinerna vid händelse av  

psykosociala arbetsmiljöavvikelser

• Utbildning inom HLR och hjärtstartare

• Riskanalyser

• Skyddsronder och skyddsaktiviteter

• Årlig lagefterlevnadskontroll inom arbetsmiljö

• Likabehandling

Västvatten lägger stor vikt vid god personalhälsa och 
arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder. 

Förebyggande åtgärder 
Genom att få information om och åtgärda riskobserva-
tioner och tillbud kan verksamheten minska risken för 
att olyckor sker. Systemet som används för detta kan 
hantera såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljö-
avvikelser.

Varje avdelning ska ha övergripande riskanalyser för 
verksamheten och medarbetarna ska vara medvetna 
om de risker de utsätts för i arbetet. Årlig lagefterlev-
nadskontroll inom arbetsmiljö genomförs.   

Alla medarbetare kommer kontinuerligt att få utbildning 
inom HLR och hjärtstartare samt vilka rutiner Västvatten 
har vid händelse av psykosociala arbetsmiljöavvikelser.

Den höjda pensionsåldern kan medföra svårigheter att 
fysiskt klara av vissa arbetsuppgifter, vilket blir en viktig 
fråga att lösa för att värna om våra medarbetare. 

Smarta arbetssätt
Västvatten fortsätter arbeta för att få ännu mer effektivt 
nyttjande av personalresurser. En åtgärd som ses över 
är en centralisering av styrning och övervakning av 
Västvattens anläggningar. 

En annan är att öka användandet av digitala verktyg och 
med det nya arbetssätt. Västvatten arbetar även för att 
få samma taxekonstruktion samt utveckla liknande och 
effektiva arbetssätt inom alla ägarkommunerna. 

God IT-mognad med digitala mötesformer, som även ger 
goda miljö- och ekonomiska effekter, har blivit vardag. 
Arbetstagare värderar i allt högre grad självständighet 
och frihet att själv råda över sina arbetstider och med 
dagens digitala möjligheter även var de utför dessa. 
Detta är nödvändiga omställningar för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 
Västvatten ser det som en självklarhet att vara en del 
i denna omställning för de yrkeskategorier där det är 
möjligt. 

Styrelseledamöter väljs in i styrelsen på ett politiskt 
mandat, men väl i bolagsstyrelsen ska ledamöter enligt 
aktiebolagslagen verka för bolagets bästa. I ett styrelse-
arbete eftersträvas också i möjligaste mån konsensus i 
beslut. Risken för  politiska diskussioner finns, men ett 
väl fungerande styrelsearbete minimerar denna risk. 
Styrelseutbildningar och öppna diskussioner kan vara 
sätt att minimera risken. 

Det är viktigt att det finns en samsyn mellan ägare, 
styrelse och personal. Ägarkommunerna har olika 
kultur och i viss utsträckning arbetssätt. Detta speglas 
i förväntningen på kommunens VA-bolag. Samtidigt 
ska Västvatten driva en effektiv verksamhet och måste 
i många avseenden jobba unisont. När man som ägar-
kommun väljer att delta i ett samägt bolag lämnas en 
viss del av besluten över till det gemensamma bolaget, 
samtidigt som det är viktigt för bolaget att vara lyhört för 
att få största möjliga acceptans för arbetssätt. Dialog i 
ägarsamråden är en viktig del i detta, men grunden 
läggs i den löpande dialogen mellan kommunen och 
bolaget.

12 13



14 15

Bolagsmål 3 - Ekonomisk stabilitet

Huvudåtgärder:
• Ta fram långsiktigare planer, omvärldspåverkan 

• Liknande arbetssätt och samma  

taxekonstruktion inom alla ägarkommunerna

• Öka användandet av digitala verktyg och  

anamma nya arbetssätt, förbättrad teknik

• Mäta, analysera och centralisera styrning och 

övervakning av våra anläggningar

• Samverka mer med externa parter 

• Förändrade inköpsrutiner för kemikalier

• Standardisera hårdvara

• Upphandla större kluster av projektområden/

arbeten samtidigt

• Undersöka möjligheten för bidrag  

och skattefinansiering 

• Digitala mötesformer, endast fåtal med  

på möten

Västvatten har 
en stabil ekonomi 
och arbetar med 
effektiviseringar i 
verksamheten. Samverkan i 
bolagsform ger stordriftsfördelar 
t.ex. personalresurser, 
gemensam ”maskinpark”, IT-program 
med mera. Bolagsformen möjliggör även 
att tekniklösningar kan nyttjas gemensamt 
som var och en av kommunerna själva 
skulle ha svårt att installera.

För att effektivt nyttja resurserna samverkar 
Västvatten med externa parter.

Västvatten har upprättat flera långsiktiga planer 
som möjliggör proaktiva diskussioner för att 
skapa förståelse hos politiker och våra 
abonnenter för taxenivåer. Dessa gör också 
att vi i ett tidigare skede kan förbereda 
omställningar i verksamheten.

Taxa
För att få så korrekta taxor som möjligt är det viktigt 
att ägarkommunens prioriteringar tydligt framgår i de 
kommunala VA-planerna (förnyelseplaner och utbygg-
nadsplaner) samt att planer och befolkningsprognoser 
är så korrekt som möjligt. 

Västvatten kommer jobba med att gå från 10-årig till 
20-årig planering. Även olika utredningar gällande 
behov av klimatanpassningar, översvämningsskydd av 
anläggningar, anpassningar av reningsprocesser av 
dricksvatten och avloppsvatten kommer genomföras. 

Drifts- och investeringskostnaderna kommer öka 
kraftigt när gamla VA-anläggningar ska förnyas, vatten-
problematiken och klimatförändringars effekter lösas, 
miljöåtgärder genomföras och nya digitala- och tekniska 
lösningar installeras.

Styrelserna står inför stora frågor kring framtida 
vatten- och avloppsförsörjning så som lokalisering och 
processförändringar samt förändrad förnyelsetakt av 
ledningsnät. 

Taxekonstruktion
I dagens taxekonstruktion skjuts medel från bruknings-
intäkterna till för att täcka anläggningskostnaderna 
i stället för att täckas helt av anläggningsavgifterna. 
Detta är ett problem som även har uppmärksammats av 
Svenskt Vatten. Ett annat problem är att taxans fasta del 
är lägre än de faktiska fasta kostnader vilket gör att vid 
lägre vattenförbrukning får Västvattens ägarbolag inte 
täckning. 

Finansiering
Bolagen finansieras nästan uteslutande med taxor och 
lån. I och med de kommande årens investeringsbehov 
krävs allt högre nyupplåning. Effekten blir att bolagets 
soliditet sänks samt att bolagen blir räntekänsliga. 
Konsekvenserna av detta blir antingen att utrymmet för 
den löpande driften minskas eller att brukningstaxorna 
behöver höjas ytterligare. En möjlig åtgärd är tillskott 
från ägarkommunerna. Många av Sveriges kommuner 
delfinansieras redan idag med skattebidrag (i medeltal 
mellan 1-13% av kostnaderna enligt Svenskt Vattens 
undersökning 2020). Detta sker i nuläget enbart i en 
av de fyra ägarkommunerna. Detta kan vara ett sätt att 
bibehålla en god VA-verksamhet utan att höja taxorna 
allt för mycket. I många fall gynnar god VA-verksamhet 
hela kommunen med ökad inflyttning, turistnäring och 
företagsetablering. 

Västvatten söker de bidrag som finns att 
tillgå t.ex. för att säkra dricksvattenförsörjningen 
och energieffektivisering.
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Ordlista
Affärsplan: Affärsplanen är ett strukturerat sätt att 
beskriva hur arbetet är tänkt i bolaget. I affärsplanen tas 
ställning till vilka strategier bolaget har för olika områden.

Avloppsreningsverk: Avloppsreningsverkets uppgift är 
att ta bort syreförbrukande ämnen och näringsämnen 
och delvis andra ämnen och sjukdomsalstrande mikro-
organismer. Syftet med avloppsvattenrening är att 
skydda naturen, djuren och människorna från skadliga 
ämnen som finns i avloppsvattnet. 

Avloppsslam: Avloppsslam bildas som en restprodukt 
vid rening av avloppsvatten 

Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten 
samt dränvatten.

Bräddning: När avloppsvatten (till stora delar bestående 
av dagvatten) släpps ut orenat till recipienten vid sådana 
förhållanden då avloppsledningsnätets eller 
avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel 
vid extrema skyfall.

Dagvatten: Tillfälligt förekommande eller avrinnande 
vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten 
inkluderar regnvatten, smältvatten och tillfälligt 
framträngande grundvatten.

Dricksvatten: Klassas som livsmedel av livsmedelsver-
ket. Ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav 
som Livsmedelsverket ställer.

Förnyelsetakt: Längd på ledningar som förnyats i 
förhållande till ledningsnätets totala längd.

Ledningsnät: VA-ledningar som är sammankopplade 
med varandra. Det finns olika typer av ledningsnät: 
dricksvattenledning, spillvattenledning och dagvatten-
ledning. Ledningarna kan vara kombinerade, då går 
spill- och dagvatten i samma ledning, eller duplikata/

separerade, då går spillvatten och dagvatten i olika 
ledningar.

Pumpstationer: Behövs för att pumpa bort spillvatten 
och dagvatten från tätbebyggelse. Spillvattnet pumpas 
till avloppsreningsverk och dagvattnet normalt till när-
maste recipient. 

Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll (toalett, 
bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter 
(industri, biltvättar och dylikt). Hushållsspillvatten är det 
vatten som kommer från toalett, dusch, disk- och
 tvättmaskiner och liknande.

SWOT: Styrkor (strenght), svagheter (weakness), 
möjligheter (opportunities), hot (threaths)

Tillskottsvatten: Vatten som inte ska finnas i spillvatten-
nätet och kan utgöras av dränerings- eller grundvatten 
som läcker in i otäta ledningar eller regnvatten som leds 
in genom felaktigt anslutna rännstensbrunnar, stuprör 
eller golvbrunnar utan vattenlås (spygatter).

Tryckstegringsstation: Ser till att det är rätt tryck i 
ledningssystemet, vattentrycket höjs så att även högt 
belägna områden kan förses med vatten.

VA: En vanlig förkortning på vatten och avlopp.

VA-plan: Kommunala handlingsplaner som tas fram 
utifrån VA-översikt och VA-strategi.

VA-strategi: Av kommunfullmäktige fastställda 
strategiska vägval och riktlinjer för hantering av VA-frå-
gor samt prioriteringsgrunder.  VA-strategin är viktigt i 
arbetet med VA-planering och översiktsplanen. 

VA-taxa/taxa: VA-taxan finansierar VA-verksamheten 
och består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
AnläggningsavgifteWa täcka kostnader för anslutning av 
nya abonnenter. Brukningsavgifterna ska täcka 
kostnader för drift och underhåll av den allmänna 

va-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader 
för investeringar i avloppsavloppsreningsverk, 
dricksvattenverk, ledningsnät och andra anläggningar. 
Taxan ska delas upp i tjänsterna vatten, spill och dag.

Vattentjänstlagen (Lagen om allmänna vattentjänster): 
Ger ramar för VA-verksamhet. Exempel på andra lagar 
som påverkar VA är miljöbalken, ledningsrättslagen, 
plan-och bygglagen och livsmedelsförordningen.
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