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1 Verkställande av VA-planen 

VA-planens åtgärder, presenterade i denna bilaga till VA-planen, samt de åtgärder som 

sammanställts som stöd för tjänstemännens fortsatta arbete syftar till att Götene kommun ska 

kunna leva upp till det som står i VA-strategin (godkänd av kommunfullmäktige 2014-03-12).  

 

De åtgärder som antas i VA-planen ska verkställas genom att genomförandet införlivas i den 

ordinarie verksamheten i Götene Vatten och Värme AB och i kommunens förvaltning. Även 

de åtgärder som följer av VA-strategins ställningstaganden och som omfattas av den 

sammanställning som gjorts som stöd för tjänstemännens fortsatta arbete ska införlivas i 

verksamheten. Genomförandet av åtgärder sker i den takt som möjliggörs i organisationen 

och genom finansiering. För att säkerställa genomförandet av de åtgärder som konkretiserats i 

arbetet med VA-planen krävs tillgång till rätt resurser i rätt tid.  

 

Vid genomförandet av de olika åtgärderna kommer många ärenden att lyftas för beslut i 

politiska instanser. Härigenom kommer såväl kommunens politiker som politiker på Götene 

Vatten och Värme AB att bli delaktiga i genomförandet.  

 

 

1.1 Revidering av bilaga 

VA-planen antogs i sin helhet i kommunfullmäktige 2015-01-21. Sedan dess har VA-

utbyggnad pågått i området Svanvik-Truve. Denna utbyggnad beräknas vara klar med 

planerade etapper 2019-2021. Detta område har tagit betydligt längre tid än vad som skattades 

i ursprunglig VA-plan, eftersom alla förutsättningar inte var klara. Möjligheter att förse delar 

av Kinnekulle från Hällekishållet har också undersökts vidare sedan planen antogs. Dessa två 

delar ligger till grund för ändringarna i denna bilaga. 
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2 Klassificering av VA-planområden  

Generell riktlinje i VA-strategin: 

Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ska vara klassade 

som något av följande ”VA-typsområden”:  

● Allmänt VA-område  

● VA-utbyggnadsområde  

● VA-utredningsområde 

● VA-bevakningsområde 

● Enskilt VA-område 

 

Klassificering av områden med samlad bebyggelse1 baseras på följande:  

 Behov av förändrad VA-struktur (kapitel 4 i VA-planen) 

 Möjlighet som finns för anslutning till allmänt VA (kapitel 4 i VA-planen) 

 Respektive områdes läge i förhållande till såväl befintliga allmänna VA-anläggningar 

som andra områden med behov av förändrad VA-struktur samt tekniska 

förutsättningar och möjlig kostnadstäckning. Även förekomst av avtalsanslutning till 

allmänt VA kan påverka klassificeringen (kapitel 5 i VA-planen) 

 

2.1 Allmänt VA-område 

Alla fastigheter i Götene kommun som ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten (i vissa fall även dagvatten) tillhör allmänt VA-område.  

 

2.2 VA-utbyggnadsområde 

Följande områden med samlad bebyggelse, utan inbördes ordning, föreslås klassificeras som 

VA-utbyggnadsområde. Områdes-id hänvisar till den karta som redovisas i bilaga 3 till 

VA-planen.  

 

Områdes-id VA-utbyggnadsområde 

4 Svanvik-Truve 

11 Hökastaden 

12 Römossen 

 

2.3 VA-utredningsområde 

Följande områden med samlad bebyggelse, utan inbördes ordning föreslås klassificeras som 

VA-utredningsområde. Områdes-id hänvisar till den karta som redovisas i bilaga 3 till 

VA-planen.  

  

                                                 
1 Områden som idag har enskild försörjning och där ca 15 fastigheter eller fler ligger i nära anslutning till 

varandra.  Avståndet mellan centrum på bostadshus på angränsande fastigheter är mindre än 75 meter.   
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Områdes-id VA-utredningsområde 

7 Kinne-Kleva 

10 Medelplana.  

17 Kinne-Vedum. Området kan bli aktuellt för VA-utredning i samband med 

eventuell nedläggning av Brännebrona avloppsreningsverk. Området 

ligger inte i ett utvecklingsstråk för Götene kommun.   

26 FÖP Kinnekulle 

 

2.4 VA-bevakningsområde 

Följande områden med samlad bebyggelse, utan inbördes ordning, föreslås klassificeras som 

VA-bevakningsområde. Områdes-id hänvisar till den karta som redovisas i bilaga 3 till VA-

planen.  

 

Områdes-id VA-bevakningsområde 

1 Sjöåsen.  

2 Rangtorp 

3 Blomberg 

8 Sandtorp 

9 Västerplana.  

13 Skagen 

22 Husaby 

33 Österplana 

 

2.5 Enskilt VA-område 

Till enskilt VA-område hör också alla fastigheter i Götene kommun, med behov av vatten- 

och avloppsförsörjning, vilka ligger i glest bebyggda områden. Glest bebyggda områden 

innebär att fastigheterna ligger utanför de områden som tillhör allmänt VA-område och 

utanför områden med samlad bebyggelse2  enligt VA-planens avgränsningar.  

  

                                                 
2 Områden som idag har enskild försörjning och där ca 15 fastigheter eller fler ligger i nära anslutning till 

varandra.  Avståndet mellan centrum på bostadshus på angränsande fastigheter är mindre än 75 meter.   
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Följande områden med samlad bebyggelse, utan inbördes ordning, föreslås klassificeras som 

Enskilt VA-område. Områdes-id hänvisar till den karta som redovisas i bilaga 3 till 

VA-planen.  

 

Områdes-id Enskilt VA-område 

5 Skälvum 

6 Göttorp 

14 Björstorp 

15 Österäng-Kinneskogen 

16 Äskekärr-Mariestad 

18 Holmestad 

19 Svenstorp 1 

20 Svenstorp 2 

21 Myråsen-Skara 

23 Kinne-Vedum Kyrkby 

24 Skeby 

25 Fullösa 

27 Källby Kyrkby 

28 Mariedal 

29 Råbäck 

30 Trolmen 

31 Vagnsbacka 

32 Vättlösa 

34 Hjelmsäter 

35 Kestad Marieberg 

36 Hällekis Säteri 

37 Sannebo 
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3 Utbyggnad av allmänt VA 

Ställningstagande i VA-strategin, nr 13: 

 

Prioriteringsordning för utbyggnad baseras i grunden på behovet (samhälle, miljö och 

hälsa). Därtill ska ekonomi och teknisk genomförbarhet beaktas.  

 

Förslag till prioriteringsordning för VA-utbyggnad baseras på följande:  

 Behov av förändrad VA-struktur (kapitel 4 i VA-planen) 

 Möjlighet som finns för anslutning till allmänt VA (kapitel 4 i VA-planen) 

 Respektive områdes läge i förhållande till såväl befintliga allmänna VA-anläggningar 

som andra områden med behov av förändrad VA-struktur samt tekniska 

förutsättningar och möjlig kostnadstäckning. Även förekomst av avtalsanslutning till 

allmänt VA kan påverka klassificeringen (kapitel 5 i VA-planen) 

 

Föreslagen prioriteringsordning samt en grovt skattad tidplan för genomförandet visas nedan.  

I de områden som anges nedan bildas verksamhetsområden för allmänt dricksvatten och 

spillvatten innan VA-anslutningen genomförs. 

 

Sträcka/område Genomförandeperiod 

Truve/Svanvik - 2021 

Hällekis till 

Römossen 

2019 - 2025 

Verksamhetsområde 

Römossen 

2025 - 2030 

Römossen till 

Hökastan 

2025 - 2030 

Verksamhetsområde 

Hökastan 

2025 - 2030 

 

Genomförandeperiod omfattar bland annat: 

• Utredning (inventering karta, enskilda anläggningar mm) 

• Projektering 

• Tillståndsprövningar myndigheter 

• Finansiering 

• Eventuell ändring av VA-taxa 

• Upphandling 

• VA-byggnation 

• Anslutning till kommunala VA-systemet 

 

Föreslagen prioriteringsordning förutsätter att huvudledningar för spillvatten och dricksvatten 

byggs mellan Hällekis och ovan angivna utbyggnadsområden. Detta innebär att reningsverket 

i Hällekis ska ha säkerställd kapacitet att ta emot volymer från aktuella områden samt att det 

är säkerställt att vattenkapacitet finns i Hällekis för leverans mot västra Kinnekulle.  

 

I kommande arbete med investeringsbudgetar avgörs hur finansiering ska ske av VA 

utbyggnad.  
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4 Driftsäkerhet 

 

Ställningstagande i VA-strategin, nr 22: 

 

Sådan påverkan på VA-anläggningar som orsakas av översvämning och klimatförändringar 

ska beaktas vid all form av fysisk planering och byggnation. 

 

 

Åtgärd Ansvarig 

Genomför översvämningsutredning och identifiera 

områden som är känsliga för översvämning på 

grund av stigande vattendrag eller nederbörd. 

Kommundirektör 

Ta fram en klimatanpassningsplan där 

översvämningskartläggning är en del.  

Kommundirektör 
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5  Dagvatten 

Ställningstagande i VA-strategin, nr 29: 

 

Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid 

föroreningskällan. 

 

Åtgärd Ansvarig 

Ta fram en rutin för att hantera dagvattenfrågan vid 

bygglov, tillståndsprövning etc. inom kommunens 

förvaltning så att krav på dagvattenhantering ställs i 

ett tidigt skede. 

Kommundirektör 
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6 Organisation 

 

Ställningstagande i VA-strategin, nr 34: 

 

Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en tydlig fördelning av roller samt 

ansvaret kopplat till dessa roller. 

 

 

Åtgärd Ansvarig 

Ta fram styrdokument för fördelning av roller och 

ansvar.  

Kommundirektör 

 

 

Ställningstagande i VA-strategin, nr 35: 

 

Kommunen ska undersöka alternativ som innebär samverkan med andra kommuner, 

myndigheter eller organisationer, inför beslut om åtgärder inom vatten- och 

avloppsförsörjning. 

 

Åtgärd Ansvarig 

Rubriken "Samverkan med berörda" ska finnas med 

i alla utredningar som föregår beslut om åtgärder 

och samordningsvinster ska särskilt belysas.  

Respektive projektledare 

 


