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Bilaga 1. Handlingsplaner för VA i Högsby kommun 

1 Handlingsplan för övergripande frågor inom VA i Högsby kommun 
I denna bilaga finns en mer detaljerad beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras utifrån VA-planen. Här specificeras vilka åtgärder som planeras, när 

och vilken del av kommunen som är ansvarig. För aktiviteter inom den första fyraårsperioden 2020–2023 anges årtal, för de kommande två fyraårsperioderna 

(2024–2027 och 2028–2031) är tidplanen mindre detaljerad, och ett kryss anger under vilken tidsperiod aktiviteten är tänkt att ske. I tabellen anges också vad 

som ingår i det löpande arbetet, och vilka som ligger utanför ordinarie driftsbudget och behöver tas med i budgetarbetet.  

Numreringen av åtgärder följer samma numrering som i avsnitt 5. Handlingsplaner för vatten och avlopp i Högsby kommun. 

Nr. Aktivitet/åtgärd 2020–

2023 

2024–

2027 

2028–

2031 

Ansvarig Finansiering  Prioritering och 

kommentar 

1 Formalisera regelbundna möten med 

arbetsgruppen efter VA-planens 

färdigställande. 

2020   ÖSK 

(sammankallande) 

 

Utförs inom befintlig 

budget. 

3–4 möten per år.  

Årlig rapportering till 

kommunstyrelsen. 

2 Kommunicera VA-planens innehåll via 

hemsida mm. 

 

2020   VA-

planeringsgruppen 

(ÖSK 

sammankallande) 

Utförs inom befintlig 

budget. 

På sikt eventuellt 

kommunicera 

innehållet även via en 

klickbar karta. 

3 Nästa version av VA-planen görs som ett 

tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan. 

2022   Myndighetsnämnden  Extra medel krävs. VA-utbyggnadsplan 

behöver vara 

framtagen. 

4 Dialog förs kontinuerligt med 

kringliggande kommuner om 

driftsamverkan. 

Löpande X X ÖSK  Utförs inom befintlig 

budget. 

 

5 En utredning ska genomföras som belyser 

brandvattenförsörjning i olika delar av 

kommunen.  

 X  Kommunstyrelsen  Utförs inom befintlig 

budget 

Inleds med en 

förstudie. 

Beredskapssamordnare 

och Räddningstjänsten 

medverkar.  
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6 Träffar med Emåförbundet och Alsteråns 

vattenråd. 

 

Löpande X X VA-

planeringsgruppen 

(ÖSK 

sammankallande) 

Utförs inom befintlig 

budget. 

Diskutera frågor som 

rör förändrade 

klimatförhållanden 

med intensivare 

nederbörd och höjda 

vattennivåer i sjöar 

och vattendrag. 
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2 Handlingsplan för VA inom kommunalt verksamhetsområde 
Här specificeras vilka åtgärder som planeras, när och vilken del av kommunen som är ansvarig. För aktiviteter inom den första fyraårsperioden 2020–2023 

anges årtal, för de kommande två fyraårsperioderna (2024–2027 och 2028–2031) är tidplanen mindre detaljerad.  

 Aktivitet/åtgärd 2020–

2023 

2024–

2027 

2028–

2031 

Ansvarig Finansiering  Prioritering och 

kommentar 

7 Upprätta en kommunal 

vattenförsörjningsplan för Högsby 

kommun 

2020–

2021 

  ÖSK Utförs inom 

befintlig budget och 

extra medel krävs. 

Den regionala 

vattenförsörjningsplanen 

för Kalmar län ligger 

som grund.  

8 Framtagande av aktuell nödvattenplan 2020   ÖSK Utförs inom 

befintlig budget.  

Pågående. 

 

9 Utredning om nya råvattentäkter 2020   ÖSK Ingår i 

investeringsbudget. 

 

10 Revidering av samtliga 

vattenskyddsområden och 

skyddsföreskrifter. 

2020–

2022 

  ÖSK Ingår i 

investeringsbudget.  

 

 

11 Saneringsplan för det allmänna 

ledningsnätet för vatten och avlopp.  

Löpande   ÖSK Utförs inom 

befintlig budget. 

 

12 Långsiktigt säkerställa driften av 

kommunal avloppsrening genom 

kontinuerlig utveckling av 

reningsverken. Följa drift- och 

underhållsplan. 

Löpande X X ÖSK Utförs inom 

befintlig budget.   

 

13 Uppströmsarbete. Identifiera 

punktkällor som förorenar spillvattnet 

och slammet.  

Löpande X X ÖSK Utförs inom 

befintlig budget. 

 

14 Undersök möjligheten till 

biogasproduktion vid reningsverken. 

 X  ÖSK   

15 Utreda möjligheten till 

våtmark/dammar för kväverening 

efter de kommunala reningsverken. 

2020–

2022 

  ÖSK Utförs inom 

befintlig budget. 

Påbörjat (2018). 
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16 För bostadshus belägna utanför 

verksamhetsområden ska kommunen 

genom enskilda VA-avtal erbjuda 

VA-anslutning till 

överföringsledningar och kommunala 

anläggningar om detta är tekniskt 

möjligt och i övrigt lämpligt.  

Löpande X X ÖSK Finansieras av 

berörda 

fastighetsägare. 

För områden där detta 

kan vara aktuellt, se 

Bilaga 2 Områden och 

bebyggelsegrupper 

utanför kommunalt 

verksamhetsområde för 

vatten och avlopp 

17 Uppdatering av VA-

verksamhetsområdet för varje tätort. 

2020–

2022 

 

  VA-planegruppen med 

beslut i varje 

nämnd/direktion. 

Utförs inom 

befintlig budget. 

Detta innebär 

förändringar och 

troligtvis delvis nya 

gränsdragningar 

 

ÖSK kan ta hjälp av 

MoB med de fastigheter 

som är svåra att nå med 

kommunalt VA för att 

utreda miljönytta. 

 

18 Aktualisera VA-verksamhetsområdet 

i samband med detaljplanearbete 

 

Löpande X X Myndighetsnämnden Utförs inom 

befintlig budget. 

Frågan lyfts i plan- och 

byggsamråd och i VA-

planeringsgruppen 

tidigt. En gemensam 

rutin tas fram.. 

19 Vid detaljplaneläggning för större 

utbyggnadsområden bör möjligheten 

till användande av innovativ VA-

teknik undersökas. 

Löpande X X Myndighetsnämnden Utförs inom 

befintlig budget 

Kan t.ex. handla om 

separat 

klosettvattenhantering 

eller återanvändning av 

regnvatten.  

20 Bevaka frågan om REVAQ-

certifiering av slammet. 

Löpande   ÖSK Ingår i 

investeringsbudget. 

Bevakning av frågan 

och beredskap om 

Revaq-certifiering kan 

komma att krävas för att 

få avsättning för 

slammet i framtiden. 
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21 Ta fram uppdaterad VA-taxa 

innehållande dagvattenhantering. 

2020   ÖSK Extra medel krävs För att kunna finansiera 

framtida 

dagvattenåtgärder som 

krävs för att hantera 

ökade dagvattenflöden. 

22 Ta fram en dagvattenplan och 

policy/riktlinjer för vilka 

regnmängder som ska planeras och 

dimensioneras för. 

2020–

2021 

  ÖSK/Myndighetsnämnden Extra medel krävs Stöd från miljö och 

bygg. Koppla ihop med 

översvämningskartering. 

23 Vid nyexploatering bör dagvattnet i 

första hand tas om hand genom LOD 

(lokalt omhändertagande av 

dagvatten) 

Löpande X X Myndighetsnämnden Utförs inom 

befintlig budget. 

I detaljplaneprocessen 

ingår att utreda 

dagvattenfrågorna. 

24 Kartläggning av bebyggelseområden 

utsatta för översvämningsrisk. 

2020   Myndighetsnämnden Utförs inom 

befintlig budget. 

 

25 Ta fram tydliga rutiner för 

uppföljning av 

översvämningshändelser. *  

 

Åtgärda direkt efter händelser inom 

ramen för befintlig budget. 

 

Långsiktiga åtgärder ska utredas och 

budgeteras för utförande för att 

minimera risker. Utgå från kartering. 

2020–

2022 

  ÖSK Utförs inom 

befintlig budget. 

*I samverkan med 

räddningstjänsten. 

 

26 Planering av gatusopning och 

snöhantering med syfte att minska 

belastning av partiklar och lösta 

ämnen i dag- och dränvatten.  

2020   ÖSK Utförs inom 

befintlig budget.  

  

27 Informationskampanj om biltvätt 2020 X X Myndighetsnämnden Utförs inom 

befintlig budget. 

 

28 Pilotanläggning för dagvatten.  

  

 X  ÖSK Undersöka extern 

finansiering. 

Bygga en anläggning för 

rening och utjämning av 

dagvatten. Följa upp och 

utvärdera. 
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3 Handlingsplan för VA utanför kommunalt verksamhetsområde 
Här specificeras vilka åtgärder som planeras, när och vilken del av kommunen som är ansvarig. För aktiviteter inom den första fyraårsperioden 2020–2023 

anges årtal, för de kommande två fyraårsperioderna (2024–2027 och 2028-2031) är tidplanen mindre detaljerad.  

Nr Aktivitet/åtgärd 2020–

2023 

2024–

2027 

2028–

2031 

Ansvarig Finansiering  Prioritering och 

kommentar 

16 För bostadshus belägna utanför 

verksamhetsområden ska kommunen 

genom enskilda VA-avtal erbjuda VA-

anslutning till överföringsledningar och 

kommunala anläggningar om detta är 

tekniskt möjligt och i övrigt lämpligt.  

Löpande X X ÖSK Finansieras av 

berörda 

fastighetsägare. 

För områden där detta 

kan vara aktuellt, se 

Bilaga 2 Områden och 

bebyggelsegrupper 

utanför kommunalt 

verksamhetsområde för 

vatten och avlopp 

23 Vid nyexploatering bör dagvattnet i 

första hand tas om hand genom LOD 

(lokalt omhändertagande av dagvatten) 

Löpande X X Myndighetsnämnden Utförs inom befintlig 

budget. 

I detaljplaneprocessen 

ingår att utreda 

dagvattenfrågorna. 

29 Kommunikationsaktivitet kring 

dricksvattenförbrukning.  

Löpande X X VA-

planeringsgruppen 

(ÖSK 

sammankallande) 

Utförs inom befintlig 

budget 

Målet att invånarna får 

förståelse för 

grundvattensituationen i 

kommunen. Vattensnål 

teknik, sparsam 

användning. 

30 Kommunikationsaktivitet kring 

anslutning till VA-nätet genom 

gemensamhetsanläggning eller andra 

gemensamma VA-lösningar utanför 

verksamhetsområdet. 

2020 X X ÖSK/Myndighetsnä

mnden 

Utförs inom befintlig 

budget. 

Riktas till byalag och 

samfälligheter, särskilt i 

sådana områden som är 

upptagna i Bilaga 2 

(namn på bilagan). 

31 Tillsyn av enskilda avlopp enligt 

tillsynsplan.  

Löpande X X Myndighetsnämnden Utförs inom befintlig 

budget. 

 

32 Uppdatering av policy för enskilda 

avlopp. 

X     Myndighetsnämnden Utförs inom befintlig 

budget. 

 

33 Kommunikationsaktivitet kring enskilda 

avlopp.  

X X X Myndighetsnämnden Utförs inom befintlig 

budget. 

Görs kopplat till tillsyn 

eller när behov uppstår.  
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34 Fortsatt arbete utifrån förstudie om 

system för återföring av växtnäring från 

avloppsfraktioner från enskilda avlopp i 

Hultsfred, Högsby och Vimmerby 

kommuner.  

X   ÖSK Utförs inom befintlig 

budget. 

Samarbete ÖSK, 

VEMAB samt 

Hultsfred, Högsby och 

Vimmerby kommuner. 

 


