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Inledning 
Enligt Vattenmyndigheterna ska landets kommuner ta fram VA-planer för att 
säkerställa en god planering för vatten och avlopp i hela kommunen. Framtagandet av 
en VA-plan i Uppsala kommun har utgått från Havs- och vattenmyndighetens 
vägledning och förslag på innehåll och omfattning. 

Inom ramen för Uppsala kommuns VA-plan finns en VA-översikt, tre delplaner samt ett 
styrdokument i form av Riktlinjer för VA-planering. Två av delplanerna omfattar 

kommunens arbete med VA-försörjningen utanför nuvarande verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och en delplan omfattar den allmänna vatten- och 

avloppsverksamheten inom befintligt verksamhetsområde. Handlingsplanen för VA-
utbyggnad med dess bilaga (VA-utbyggnadsplan) är en del av Uppsala kommuns VA-

plan.  

 

 

Figur 1. Beskrivning av de ingående delarna i Uppsala kommuns VA-plan. 

Handlingsplanen för VA-utbyggnad anger de åtgärder som är aktuella att utföra för att 
uppnå en god planering för VA-utbyggnad och VA-utredningar. I handlingsplanen 
anges de områden som är aktuella för att anslutas till allmänt vatten och avlopp. En 
utförligare beskrivning av områdena samt vad som påverkar arbetet med VA-

utbyggnaden finns att läsa i handlingsplanens bilaga.  

Inom VA-planen beskrivs fyra olika områdeskategorier där sammanhållen bebyggelse 
har identifierats och där behovet av en förändring av nuvarande VA-försörjning har 
bedömts. Bebyggelse som definieras som VA-utbyggnadsområden ingår i kommunens 
planering för VA-utbyggnad. Bedömningen av hur områdena har kategoriserats samt 
en beskrivning av de övriga områdeskategorierna finns att läsa i bilagan.  
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Områdeskategorierna kallas för: 

- VA-utbyggnadsområden 
- VA-utredningsområden 
- VA-bevakningsområden 
- Områden med enskild VA-försörjning  

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att ange åtgärder som bidrar till en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning i Uppsala kommun. En hållbar VA-försörjning nås både genom att 
enskild VA-försörjning åtgärdas, men även genom att kunskapen om områdenas 

förutsättningar utreds.  

Handlingsplanen fastställer de områden som prioriterats för att få allmän vatten- och 

avloppsförsörjning.  

Syftet med att bygga ut allmänt vatten och avlopp till de områden som omfattas av 
handlingsplanen är att förbättra VA-försörjningen i områdena och ta hänsyn till 

människors hälsa och miljön, genom att bidra till en minskad belastning på 
närliggande miljö och recipienter.  

Omfattning 
Handlingsplanen omfattar tidsperioden mellan 2020-2030. Den omfattar dels åtgärder 
för VA-utbyggnad till prioriterade områden och åtgärder för att utreda VA-försörjningen 

i så kallade VA-utredningsområden. Som ett led i att ha en tydlig kommunikation 

föreslås en karta tas fram som visar de olika områdeskategorierna.  

Handlingsplanen för VA-utbyggnad ska införlivas i kommunens översiktsplan eftersom 

den påverkar den översiktliga samhällsplaneringen.  

Handlingsplanens målområde för VA-utbyggnadsområden omfattar de områden där 

en VA-utbyggnad bedöms kunna påbörjas under den närmsta tioårsperioden. En VA-
utbyggnad påbörjas med att nödvändiga utredningar utförs innan byggnation av 

allmänt vatten och avlopp kan ske. 

Ansvar, genomförande och spridning 

Former och forum för en ändamålsenlig och effektiv samverkan inom kommunen är en 
förutsättning för att kunna bedriva en strategisk planenering för vatten och avlopp på 

ett välfungerande sätt.  

Uppsala Vattens styrelse ansvarar för att leda arbetet med revidering, information och 
kommunikation om handlingsplanens innehåll.  

Åtgärderna som föreslås i handlingsplanen ska införlivas i de nämnder och 

bolagsstyrelse som anges i åtgärdsförslagen, vilket möjliggör för en god utveckling av 

en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen. 
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Uppsala Vatten ansvarar för att bygga ut allmänt vatten och avlopp till de områden 

som anges i handlingsplanen. Förändringar i kommunens översiktsplanering eller 
detaljplanehandläggning kan komma att påverka planeringen för VA-

utbyggnadsområdena. 

Uppsala Vatten ansvarar för att utarbeta och föreslå förslag till verksamhetsområde för 

beslut i kommunfullmäktige.  

Revideringar i VA-utbyggnadsplanen kan påverka den långsiktiga 
investeringsplaneringen för Uppsala kommun. Uppsala Vatten ansvarar för att 
kommunicera revideringar i VA-utbyggnadsplaneringen.  

Löpande information om VA-utbyggnadsplaneringen ska ske till kommunens invånare 
och berörda fastighetsägare. 

Mål och ansvar 

Målområde 1 Strategisk VA-planering 

Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Ta fram webbkarta för att kommunicera de olika 

områdeskategorierna såväl internt som externt.  
MHN Uppsala 

Vatten, KS 
2021 

Målområde 2 VA-utbyggnadsområden 

Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Genomföra VA-utbyggnad till Rådjursstigen/Sandavägen Uppsala 

Vatten 

 2021-2022 

Påbörja utredningar för att möjliggöra VA-utbyggnad till 

- Fjällbo 

- Funbo 

- Hallkved 

Uppsala 

Vatten 

 2021 

Ta fram tidplan för start av VA-utbyggnad till följande områden, 

med vägledning av planprogram för Marielund 

- Labruden 

- Källtorp 

- Marielund 

Uppsala 

Vatten 

PBN 2021-2022 

Målområde 3 VA-utredningsområden 

Åtgärd Samordnare Delansvarig Årtal 

Sammankalla berörda nämnder och bolag för att säkerställa 

att VA-försörjningen i VA-utredningsområdena utreds.  
MHN  2021- 
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Uppföljning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunstyrelsen och Uppsala Vattens styrelse ska 
årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla sina uppställda mål till 
kommunstyrelsen. Uppsala kommun följer årligen upp program och handlingsplaner i 
den ordinarie programuppföljningsprocess som sker i augusti månad.  

Uppsala Vatten är ansvarig för handlingsplanen med dess bilaga och har därmed det 
övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av handlingsplanen. 

Uppföljningen ska göras i samarbete med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser. 
Uppföljning och revidering ska göras i samarbete med revidering av kommunens 

översiktsplan.  

Bilaga  
Bilaga 1: VA-utbyggnadsplan för Uppsala kommun 

Relaterade dokument 
• Riktlinjer för VA-planering 

• Plan för den allmänna VA-anläggningen (Uppsala Vatten och Avfall AB) 

• Plan för områden med enskild VA-försörjning (Miljö och hälsoskyddsnämnden) 

 


