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1 Konsekvenser av olika slag – för olika målgrupper   

De åtgärder som kommer att utföras för att uppnå VA-policyns riktlinjer och ställningstaganden 

ger konsekvenser. De parter som huvudsakligen märker av dessa konsekvenser är invånare i 

Marks kommun, kommunens organisation samt grannkommuner eller regionen. Därtill 

uppkommer konsekvenser för vattenstatusen, något som är värdefullt att framhålla. De flesta 

konsekvenser som uppkommer är positiva men det finns också konsekvenser som kan verka 

negativt, lokalt eller på det individuella planet.  

 

De huvudsakliga konsekvenser som uppkommer till följd av VA-planens genomförande anges 

nedan. För var och en redovisas i vilka avseenden konsekvenser uppkommer;  

 

De konsekvenser som redovisas här har inte kvantifierats då en sådan beräkning skulle tvingas 

vara baserad på antaganden med stor osäkerhet. Konsekvenser som uppkommer i andra hand, 

t.ex. om fler människor väljer att bosätta sig i de områden som blir anslutna till allmän VA-

försörjning, har inte värderats.  

1.1 För invånaren 

För den enskilde kommuninvånaren uppkommer såväl positiva som möjligt negativa 

konsekvenser till följd av VA-planens genomförande. De huvudsakliga konsekvenserna som 

uppkommer redovisas här.  

För 

invånaren 

En tydlig och välgrundad plan för VA-utbyggnad och för områden som inte 

omfattas av VA-utbyggnaden inom överskådlig framtid borgar för att 

Positiva konsekvenser (+) är markerade med grönt

Möjligt negativa konsekvenser (+/-) är markerade med gult

Förmodat negativa konsekvenser (-) markeras med orange

Socialt Miljömässigt Ekonomiskt
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Socialt 

+ 

kommunen ska kunna förmedla ett entydigt budskap till invånarna. Detta 

ligger i linje med den kommunala likabehandlingsprincipen och stärker 

kommunens arbete med jämställdhet. Alla gynnas på samma sätt av den 

tydliga planen, ingen grupp i samhället berörs extra eller behandlas 

avvikande. Detta torde stärka förtroendet för såväl kommunens VA-

verksamhet som för organisationen. 

För 

invånaren 

Socialt 

+ 

Väl fungerande arbete med vattenskydd samt drift, underhåll och förnyelse 

av den allmänna VA-anläggningen borgar för hög leveranssäkerhet, bland 

annat en jämnare och högre kvalitet på det dricksvatten som invånaren får i 

sin kran. Med en högre och jämnare kvalitet på dricksvattnet minskar risken 

för vattenburen smitta vilket gynnar alla brukare, men särskilt de som är 

känsliga pga. av låg eller hög ålder, sjukdom eller annat. 

För 

invånaren 

Socialt 

+ 

Bra kommunikation från kommunen till invånarna ökar medvetenheten kring 

VA-frågor och skapar goda förutsättningar för att invånaren ska ha ett gott 

förtroende för kommunen. 

För 

invånaren 

Ekonomiskt 

+ 

God framförhållning i dialogen med de invånare som kommer att beröras av 

VA-utbyggnad ökar möjligheten för den enskilde att planera sin investering 

och på så vis skapa en mer hållbar ekonomisk situation. 

För 

invånaren 

Ekonomiskt 

+ 

En långsiktig investeringsplan möjliggör en långsiktig ekonomisk planering. 

Detta leder till en förutsägbar taxeutveckling vilket i sin tur ökar förtroendet 

för kommunen. 

För 

invånaren 

Ekonomiskt 

+/- 

VA-utbyggnad till områden som idag har enskild VA-försörjning behöver 

finansieras för att vara möjlig. En del av finansieringen utgörs av avgift för 

VA-anslutning. Det är dock inte ovanligt att investeringen i anslutning till 

allmän VA-försörjning ökar värdet på fastigheten mer än vad 

anslutningsavgiften innebär. 

För 

invånaren 

Ekonomiskt 

+/- 

Anslutning till allmän VA-försörjning kan vara antingen en bättre eller en 

sämre affär för den enskilde kommuninvånaren. Hur en anslutning påverkar 

den enskildes ekonomi, jämfört med en egen VA-anläggning beror på vilken 

VA-lösning den enskilde invånaren har idag och vilket behov som finns av en 

förändrad VA-struktur samt möjligheter att ordna detta på den egna 

fastigheten. 
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För 

invånaren 

Ekonomiskt 

+/- 

Kommunens insatser för att säkerställa väl fungerande arbete med drift, 

underhåll och förnyelse av den allmänna VA-anläggningen finansieras i 

grunden av de som är anslutna till den allmänna anläggningen. Ökat behov 

av investeringar för kommunen medför sannolikt en ökning av den del av VA-

taxan som utgörs av brukningsavgiften. Höjd VA-taxa kan komma att 

påverka den enskilde negativt, dock kan den nytta den enskilde erhåller för 

den inbetalade avgiften kan komma att öka, i form av t.ex. högre 

leveranssäkerhet. 

För 

invånaren 

Miljömässigt 

+ 

Med kunskap om statusen på enskilda avloppsanläggningar och tillgång till 

rådgivning för förbättrande åtgärder ökar möjligheten för den enskilde 

invånaren att minska utsläppen till omgivningen från sin anläggning. Med 

väl fungerande anläggningar kan också påverkan från transporter med 

slamsugningsbil minska. 

För 

invånaren 

Miljömässigt 

+ 

Generellt är reningsgraden i allmänna VA-anläggningar betydligt högre än i 

enskilda anläggningar även då dessa är godkända. Genom att ansluta sitt 

spillvatten till den allmänna VA-anläggningen bidrar invånaren till bättre 

förutsättningar för kommunens vatten att uppnå eller bibehålla god status. 

1.2 För kommunens organisation 

För Marks kommuns organisation uppkommer huvudsakligen positiva konsekvenser till följd av 

VA-planens genomförande. Dock kan möjligt eller tydligt negativa konsekvenser tänkas 

uppkomma. De huvudsakliga konsekvenser som uppkommer redovisas här.  

För 

kommunens 

organisation 

Socialt 

+ 

En tydlig och välgrundad plan för VA-utbyggnad och för områden som inte 

omfattas av VA-utbyggnaden inom överskådlig tid ger möjlighet för såväl 

tjänstemän som politiker att kunna hantera frågorna på ett ändamålsenligt 

sätt, både internt som i kommunikation med invånarna. Tydlighet kring vad 

som gäller och hur arbetet ska bedrivas skapar bättre arbetsmiljö då den 

enskilde inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång eller agera utifrån 

oklara förutsättningar. 

För 

kommunens 

organisation 

Socialt 

+ 

En väl grundad budget för planerade åtgärder skapar gynnsamma 

förutsättningar att i god tid kunna planera in de personella resurser som 

behövs för genomförandet. God resursplanering torde skapa goda 

förutsättningar för personalen att inte få en förhöjd arbetsbelastning utöver 

den normala arbetstiden. 

För 

kommunens 

organisation 

Bra kommunikation internt i kommunen ökar medvetenheten kring 

VA-frågor och förståelsen för de olika enheternas behov och frågeställningar. 
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Socialt 

+ 

Detta skapar goda förutsättningar för gott samarbetsklimat inom 

kommunens organisation. 

För 

kommunens 

organisation 

Ekonomiskt 

+ 

God framförhållning som grund för planering av åtgärdernas genomförande 

ökar möjligheten för kommunernas enheter att planera sin investering och 

på så vis skapa en mer hållbar ekonomisk situation och förutsägbar 

taxeutveckling. 

För 

kommunens 

organisation 

Ekonomiskt 

+/- 

VA-utbyggnad till områden som idag har enskild VA-försörjning behöver 

finansieras för att vara möjlig. En del av finansieringen kan komma att 

utgöras av tillskott från skattekollektivet i det fall inte hela kostnaden kan 

motiveras för VA-kollektivet. Detta kan komma att påverka kommunens 

fördelning av skattekollektivets pengar beroende på hur förutsättningar ser ut. 

I potten för kommunen ligger ökade möjligheter för utveckling av områden 

som ansluts till allmän VA-försörjning vilket kan skapa inflyttning och ökade 

skatteintäkter. 

För 

kommunens 

organisation 

Ekonomiskt 

- 

Anslutning till allmän VA-försörjning har olika kostnadstäckning i olika 

områden. Vissa områden som har behov av anslutning har en så låg 

kostnadstäckning att det blir mycket kostsamt och svårt att motivera ur ett 

ekonomiskt perspektiv att VA-kollektivet står för utbyggnaden. I en del av 

dessa områden skulle inte ens en hög särtaxa, vilket innebär att berörda 

fastighetsägare betalar en förhöjd anslutningsavgift, ändra på detta. Om en 

VA-utbyggnad ändå är önskvärd är en möjlighet att kommunen, genom 

skattekollektivet, är med och finansierar VA-utbyggnaden. 

För 

kommunens 

organisation 

Ekonomiskt 

+ 

VA-utbyggnad i områden där ett behov finns av att lösa VA-försörjningen i ett 

större sammanhang enligt LAV § 6 möjliggör i vissa fall förtätning inom 

området. Förtätning ger vanligen en bättre kostnadstäckning för VA-

utbyggnaden vilket kan dämpa behovet av att öka anläggningsavgiften eller 

brukningsavgiften för VA-kollektivets medlemmar. 

För 

kommunens 

organisation 

Ekonomiskt 

+/- 

Kommunens insatser för att säkerställa väl fungerande arbete med drift, 

underhåll och förnyelse av den allmänna VA-anläggningen finansieras i 

grunden av de som är anslutna till den allmänna anläggningen. Ökat behov 

av investeringar för kommunen medför sannolikt en ökning av den del av VA-

taxan som utgörs av brukningsavgiften. I det fall VA-taxan inte utvecklas i 

samma takt som investeringsbehovet i utbyggnad och drift behöver 

finansieringen komma från annat håll, t.ex. från skattekollektivet. 



   

 

 

 

6 (8) 
 
 

BILAGA 4 –  KONSEKVENSBESKRIVNING AV VA-PLANENS 

GENOMFÖRANDE 

2017-02-24 

 

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

RL p:\1313\1312151_mark_va-planering\000\19 original\bilaga 4 - konsekvensbeskrivning.docx 
 

För 

kommunens 

organisation 

Ekonomiskt 

+ 

En förutseende planering avseende bland annat VA-utbyggnad, 

kontrollerbara och ”godkända” utsläpp från den allmänna VA-anläggningen 

etc. medför att Marks kommun löper mindre risk att föreläggas med straff 

såsom böter eller vite.   

För 

kommunens 

organisation 

Ekonomiskt 

+ 

Samarbete inom kommunens organisation i frågor som rör VA-försörjning 

och tydliga roller enheterna emellan möjliggör ett på sikt mer effektiv 

användning av ekonomiska resurser då beslut som fattas kan grundas på 

ett mer heltäckande underlag och därmed håller längre. 

För 

kommunens 

organisation 

Miljömässigt 

+ 

Möjligheten att rena spillvatten är normalt avsevärt bättre i ett allmänt 

reningsverk än i en enskild anläggning. Genom att ansluta områden till den 

allmänna VA-anläggningen bidrar kommunen till bättre förutsättningar för 

kommunens vatten att uppnå eller bibehålla god status.   

 

1.3 För regionen och grannkommuner 

För regionen och grannkommuner uppkommer positiva konsekvenser till följd av VA-planens 

genomförande. De huvudsakliga konsekvenser som förutses redovisas här.  

För regionen 

och 

grannkommuner 

Ekonomiskt 

+ 

God planering av VA-utbyggnad och framtida VA-försörjning är en 

förutsättning för fortsatt bra samarbete med grannkommuner och även 

framtida samarbete med andra kommuner i regionen när det gäller att 

hitta gemensamma VA-lösningar eller när det gäller den regionala 

vattenförsörjningen. 

För regionen 

och 

grannkommuner 

Ekonomiskt 

+ 

För andra nätägare skapar god planering av VA-utbyggnad och förnyelse 

av VA-ledningsnätet en möjlighet att uppnå samordningsvinster då 

ledningar kan läggas samtidigt som VA-ledningarna.   

För regionen 

och 

grannkommuner 

Med utförande av effektiva och långsiktigt hållbara åtgärder bidrar Marks 

kommun till regionens arbete att uppnå god status i vattenförekomster. 



   

 

 

 

7 (8) 
 
 

BILAGA 4 –  KONSEKVENSBESKRIVNING AV VA-PLANENS 

GENOMFÖRANDE 

2017-02-24FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.  

 

 

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

RL p:\1313\1312151_mark_va-planering\000\19 original\bilaga 4 - konsekvensbeskrivning.docx 
 

Miljömässigt 

+ 

 

1.4 För vattenstatusen 

VA-planen och de åtgärder som anges i planen är en del i arbetet för att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås eller bibehållas i 

vattenförekomster i och i anslutning till Marks kommun krävs insatser även inom övriga 

samhällssektorer, inte bara VA-sektorn. De huvudsakliga konsekvenser för miljön som 

uppkommer till följd av VA-planens genomförande anges nedan. De flesta konsekvenser för 

miljön är positiva men det finns också konsekvenser som lokalt kan påverka miljön negativt. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

Genom att arbeta förebyggande med att upprätthålla god status i 

ledningsnätet, främst spillvattennätet, minskar risken att bristfälliga eller 

underdimensionerade ledningar orsakar onödiga utsläpp av bland annat 

näringsämnen till omgivningen, t.ex. vid läckage, ledningsbrott eller 

bräddning. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

Möjligheten att rena spillvatten är normalt avsevärt bättre i ett allmänt 

reningsverk än i en enskild anläggning. Genom utbyggnad av allmän 

avloppsförsörjning minskar mängden skadliga ämnen som tillförs 

ytvatten och grundvatten i berörda tillrinningsområden. Dessa ämnen 

utgörs bland annat av näringsämnen, virus och kemikalier. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

Kunskap om status och funktion av enskilda avloppsanläggningar skapar en 

god grund för framtida förbättringsarbete. Det är stor skillnad på den mängd 

näringsämnen som når omgivningen från en icke godkänd enskild 

anläggning jämfört med en ny som uppfyller dagens krav. Genom 

inventering, information och rådgivning kommer kommunen tillsammans 

med invånare som även fortsatt kommer att ha enskild spillvattenförsörjning 

bidra till minskad påverkan på omgivningen. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+/- 

I områden som ska bli anslutna till allmän VA-försörjning kan det vara 

orimligt att ställa samma krav på funktionen hos enskilda anläggningar 

som i områden som även framöver ska ha enskild VA-försörjning. 

Områdena prioriteras inte för inventering men vid uppkomna problem 

kommer krav att ställas främst med avseende på smittskydd/hälsa.   
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För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

En genomtänkt avledning av dagvatten, med fördröjning och vid behov 

rening, innan det når recipienten medför att mängden skadliga ämnen 

som når vattenförekomsterna minskar. Det handlar både om att förbättra 

dagvattenhanteringen i befintlig bebyggelse och att tänka rätt från början vid 

nybyggnation. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

Vattentäkter som används eller kan komma att användas för kommunal 

vattenförsörjning skyddas med vattenskyddsområden. Genom befintliga 

och framtida vattenskyddsområden hanterar kommunen frågeställningar 

gällande plötslig eller långsiktigt försämring av råvattenkvaliteten genom 

olika verktyg relaterade till vattenskydd, t.ex. skyddsföreskrifter och 

riskanalyser.     

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

Genom att betrakta den allmänna VA-anläggningen i ett helhetsperspektiv 

minskar risken att systemet innehåller känsliga punkter som påverkas 

vid t.ex. översvämningar eller andra effekter av ett förändrat klimat. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+/- 

Vid utbyggnad av ledningar för allmän VA-försörjning till nya områden 

påverkas marken där ledningen placeras. Den största påverkan 

uppkommer under byggskedet då markstrukturen förändras och markytan 

tillfälligt påverkas. I driftskedet påverkas marken främst vid störningar som 

gör att marken behöver grävas upp för att ledningen ska kunna åtgärdas. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

I områden som ansluts till allmän VA-försörjning kan bebyggelsens täthet 

tillåtas vara högre än om enskild VA-försörjning bibehålls. Orsaken är att 

risken för främst påverkan på enskilda dricksvattentäkter försvinner i 

samband med en anslutning. VA-anslutningen skapar därmed 

förutsättningar för sund utveckling genom att tillkommande bebyggelse kan 

ta i anspråk mark som redan är påverkad av bebyggelse, att jämföra med 

att utveckla bebyggelsen på jungfrulig mark. 

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

Ju mer kunskap personalen har som arbetar med VA-anläggningar om de 

faktorer inom VA-sektorn som påverkar miljön desto större är möjligheten att 

göra miljösmarta val, t.ex. vad gäller kemikalier som används vid rening, 

energiåtgång, transporter etc.   

För 

vattenstatusen 

Miljömässigt 

+ 

God planering, väl fungerande samarbete inom kommunens organisation 

och tydlig kommunikation med invånarna ökar möjligheterna att alla som 

berörs av VA-försörjningen inom kommunen kan bidra till god hushållning 

med resurser. 

 


