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Inledning 

Vatten och avlopp en viktig förutsättning för vidare utveckling av verksamheter och boende i 

Västerås Stad. Hur VA frågan ska lösas måste därför finnas med inom all planering av nya 

områden eller när områden förändras . Mälarenergi ansvarar för investering, drift, underhåll och 

planering för den allmänna VA-anläggningen inom verksamhetsområdet. Miljö- och 

konsumentnämnden ansvarar för tillsyn och krav på de fastigheter som inte omfattas av allmän 

VA-anläggning. Miljö- och konsumentnämnden har dock inget ansvar för att genomföra åtgärder 

i områden där det krävs enskilda avloppslösningar. Byggnadsnämnden har genom Plan- och 

bygglagen ansvar för lokalisering av bostadsområden och i denna planläggning och prövning 

skall hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Det finns också generella lagar beträffande vatten som till exempelvis ramdirektivet 

för vatten. För att slå fast samhällets förväntningar för vattenförvaltning finns i ramdirektivet så 

kallade miljökvalitetsnormer (MKN) uppsatta. Ett mål för Västerås är att bidra till att de uppsatta 

nivåerna för MKN nås. Detta gäller framförallt MKN för näringsämnena fosfor och kväve. För 

Mälarenergis verksamhet gäller lagstiftning som avser kommunal VA-verksamhet. Här kan 

nämnas lagen om allmänna vattentjänster. 

Målet för VA-policyn är att: 

 bidra till en god livsmiljö för Västerås invånare 

 uppnå en god resurshushållning 

 VA-tjänster utförs på ett kostnadseffektivt sätt  

 ge en inriktning avseende VA-frågor för fastighetsägare med enskilda avloppslösningar 

 ge möjlighet till utveckling i enlighet med stadens planering 

 säkerställa framtida dricksvattentillgång 

 planera för klimatförändringar 

Syfte 

Syftet med VA-policyn är att ange inriktning för långsiktighet i strategiska beslut. Allt eftersom 

befolkningen ökar krävs också analys om hur verksamhetsområdet ska utökas. Syftet med 

denna policy är därför att ange riktning för vilka parametrar som ska beaktas då beslut tas om 

utökning av verksamhetsområdet. I detta dokument finns också hänvisning till beslut som berör 

Mälarenergis befintliga verksamhetsområde. 
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Förankring i politik och samhälle 

VA-policyn ska beslutas i kommunfullmäktige. Vart fjärde år ska policyn aktualiseras för att 

säkerställa att beslutsfattare är medvetna om Västerås Stads ställningstagande avseende VA-

frågor. Identifieras stora förändringar i samhället eller i ställningstagande ska policyn ses över 

och revideras. Vid revidering av policy ska den på nytt beslutas i fullmäktige 

I samhällsplaneringen ska VA-frågorna tidigt vägas in som en naturlig del, där riktlinjer anges i 

översiktsplanen och prövning görs främst genom riktlinjer i detaljplanearbetet. VA-planering och 

arbete med VA-frågor kräver därför samarbete mellan ett flertal olika förvaltningar och bolag 

inom staden. Det är viktigt att VA-utvecklingen stämmer överens med stadens planläggning. 

Länsstyrelsen är en viktig instans då det gäller VA-frågorna eftersom de har tillsynen över hur 

Västerås stad uppfyller Lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken.                    

 

Samarbete 

Arbetet med VA-frågor inom Västerås stads förvaltningar och bolag ska koordineras och 

tydliggöras för Västerås invånare. Därför ska en ” Vatten och avloppsutvecklingsplan för nya 

områden och enskilda avlopp” (VA- utvecklingsplan) upprättas.   

Mälarenergi är ansvarig för att driva arbetet med att hålla VA-utvecklingsplanen uppdaterad. Det 

ska vara ett regelbundet samarbete och återföring av information mellan berörda förvaltningar 

inom Västerås Stad och Mälarenergi. 

VA utvecklingsplanen beslutas av kommunstyrelsen och ska revideras och redovisas för 

kommunstyrelsen årligen. 

 

Ställningstagande  

Om det är tekniskt och ekonomiskt samt miljömässigt rimligt ska avloppsfrågorna lösas genom 

lokala kretslopp. 

Policy för VA inom verksamhetsområdet 

 Vattentjänstlagen styr all kommunal VA-verksamhet. 

 De riktlinjer som gäller inom Mälarenergis verksamhetsområde redovisas i Mälarenergis 

”Allmänna bestämmelser för användande av Västerås stads allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” (ABVA). ABVA fastslås av Mälarenergis styrelse och antas av 

kommunfullmäktige. 
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Policy för VA utanför verksamhetsområdet 

 Sammanhållen bebyggelse omvandlas till att omfattas av kommunalt 

verksamhetsområde när behov finns. Behovet avgörs av: 

o Hälsorisker 

o Miljöpåverkan 

o Om bedömningen är att VA-frågan inte kan lösas på ett långsiktigt hållbart sätt 

med enskilda avlopp inom fastigheter eller i gemensamhetsanläggning 

o Planläggning som ställer nya krav på VA 

o Ekonomiska förutsättningar 

 

 Såväl offentliga som privata investeringskostnader ska beaktas. 

 I samband med beslut om omvandling av områden med enskilt VA ska information till 

fastighetsägarna vara tidig och tydlig. 

 

Strategier 

Västerås Stad ska ligga i framkant avseende miljö och teknik. 

Kunskap och erfarenhet ska styra beslut avseende VA-frågor. 

Alla beslut ska fattas med hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala förutsättningar. 

Miljö- och konsumentnämnden ska ha en upprättad handlingsplan för tillsyn av enskilda avlopp. 

Vid tillsynen ska enskilda avlopp inom vattenskyddsområden och områden med s.k. hög 

skyddsnivå prioriteras.  Information om tillsyn ska vara tidig och tydlig 

 

Uppföljning 

Utvärdering ska utföras som stöd för ständig förbättring av VA-policyn 

Utvärdering ska vara en grund för omprövning av policyn 

Återkoppling ska vara offentlig för medborgarna 


