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Föreliggande dokument utgör Ängelholms kommuns VA-policy och ingår som en 
del i kommunens VA-plan. Vikten av att jobba aktivt med VA-frågor bottnar bland 
annat i de 16 nationella miljömålen, som inbegriper målen Ingen övergödning och 
Grundvatten av god kvalitet, samt EU:s ramdirektiv för vatten. Syftet med policyn 
är att skapa ett långsiktigt hållbart VA-system med trygg vattenförsörjning och mi-
nimal miljöbelastning, i enlighet med svensk lagstiftning och nämnda miljömål.

I policyn anges övergripande riktlinjer för planering av vatten och avlopp i kom-
munen. På så vis ska policyn vara vägledande i alla kommunala VA-frågor, och 
tillsammans med gällande översikts-, miljö- och VA-plan utgöra underlag för kom-
munens övergripande planering. Policyn är framtagen i samverkan mellan politiker 
och tjänstemän. Gällande upplägg består policyn av tre huvuddelar: Övergripande, 
Dricksvatten och Avlopp, där sistnämnda är indelad i kommunal avloppsförsörj-
ning, enskild avloppsförsörjning, samt dag- och dräneringsvatten.

Inledning

I avseende att trygga vattenförsörjning och minimera miljöbelastning ska Ängel-
holms kommun på ett övergripande plan verka för att:

•	 VA-systemet kretsloppsanpassas, så att den naturliga vattencykeln inte störs mer 
än nödvändigt och att näringsämnen i avloppsvatten återförs till produktiv mark.

•	 Utveckla det kommunala VA-systemet och ansluta så många fastigheter som 
möjligt, där det är rimligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska förutsätt-
ningar. Prioritering av utvecklingsområden sker utifrån var den miljö- och hälso-
mässiga samt ekonomiska nyttan är som störst.

•	 Utbyggnad av nya bostäder och verksamheter endast ska ske där det går att lösa 
kommunal eller enskild vatten- och avloppsförsörjning på ett tillfredsställande 
sätt, utifrån platsens naturliga förutsättningar.

•	 Ha långsiktiga underhållsplaner med godtagbar underhållstakt för ledningsnät, 
reningsverk, samt pump- och tryckstegringsstationer.

•	 Upprätthålla en robusthet i VA-systemet, med tanke på vattenkvalitet, klimatför-
ändringar, sabotage och annan yttre påverkan.

•	 Långsiktigt skydda vårt yt- och grundvatten mot föroreningar.
•	 Ha fortsatt god samordning mellan förvaltningar vid prövning av detaljplan, 

bygglov och VA-lösningar.
•	 Ha en VA-taxa där kostnader och intäkter är balanserade.

Övergripande

Ängelholms kommun ska verka för att:

•	 Lokala grundvattentillgångar och ytvattentäkter skyddas och brukas på ett lång-
siktigt hållbart sätt. För att skydda dricksvattentillgångarna ska kommunen se till 
att kommunala dricksvattentäkter har aktuella skyddsföreskrifter med tillräckliga 
restriktioner och att privata dricksvattensamfälligheter har det skydd som krävs 
för att säkra dricksvattnets kvalitet och tillgång.

•	 Kapaciteten i det kommunala dricksvattensystemet är rätt dimensionerad så att 
abonnenterna tillförsäkras dricksvatten av god kvalitet.

•	 Minimera förlusten av dricksvatten genom ledningsläckage.
•	 Undvika material i vattenledningar som riskerar att utsöndra ämnen med skad-

liga eller potentiellt skadliga hälsoeffekter.
•	 Minska vattenanvändningen hos hushåll och verksamheter i kommunen.

Dricksvatten

Kommunal avloppsförsörjning
Ängelholms kommun ska verka för att: 

•	 Fler blir anslutna till kommunalt VA där det är lämpligt.
•	 Det kommunala VA-systemet utvecklas där det ger störst resultat för miljö och 

hälsa, samt är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.
•	 Slam från avloppsvatten ska kunna återföras till produktiv åkermark.
•	 Vid kommunal utbyggnad av VA på landsbygden i första hand prioritera vat-

tenförsörjning och omhändertagande av spillvatten. 

Enskild avloppsförsörjning
Ängelholms kommun ska verka för att: 

•	 Genom kontinuerlig tillsyn se till att samtliga enskilda avlopp uppfyller aktuella 
reningskrav.

•	 Tillsynen av enskilda avlopp i första hand prioriteras till områden med stor 
miljö- och hälsopåverkan. Högre reningskrav ställs på enskilda avloppsanlägg-
ningar	nära	vattendrag	eller	i	utpekade	områden	med	hög	skyddsklassificering.

•	 Enskilda avlopp ersätts med gemensamhetsanläggningar där det är möjligt.
•	 Det	finns	en	långsiktigt	hållbar	och	kretsloppsanpassad	hantering	av	slamfrak-

tionen från enskilda avloppsanläggningar. 

Avlopp



Dag- och dräneringsvatten
Dagvatten behandlas närmare i Ängelholms kommuns dagvattenpolicy. Övergri-
pande ska kommunen verka för att: 

•	 Minska inläckage av dag- och dräneringsvatten i spillvattensystemet.
•	 Hållbar dagvattenhantering praktiseras, vilket innebär att man inom samman-

hållen bebyggelse försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet 
genom	avdunstning,	fördröjning	eller	infiltration	i	mark,	samt	att	dagvatten	
infiltreras	och	fördröjs	så	nära	källan	som	möjligt.
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