
Plan för vatten och VA 

Kommunfullmäktige 



☒ Plan □ Riktlinje □ Rutin 

 

Diarienummer: 2017/00389 Kommunfullmäktige
s plan för vatten och 
VA 

   

Framtagen av: 

Kommunledningsförvaltningen 

och Laholmsbuktens VA AB i 

samverkan med 

förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp 2020-09-6 

Gäller from:2021-
04-30 

Dokumentansvarig: 

 
Strategi- och 
utredningsavdelninge
n, KLF och LBVA 

Gäller 

förvaltningar: 

☒ Ja ☐ Nej 

Gäller bolag: 

☒ Ja ☐ Nej 

Processhänvisning 

Beslutad av: Kommunfullmälktige: 
2021-04-29 

Gäller tom:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtagande av planen 

Planen har tagits fram i samverkan genom workshops med kommunstyrelsen, representanter från 

styrelsen för LBVA AB och presidier från miljönämnden och teknik och fritidsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen och Laholmsbuktens VA har sammanställt och utformat planen.  

Politisk styrgrupp har varit Kommunstyrelsen. 

Ansvar för planen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp planen i 

samverkan med LBVA. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att 

beakta planen i respektive verksamhetsplan/affärsplan. 

Resurser 

Åtaganden i planen ska hanteras inom ansvarig nämnds/bolagsstyrelses budget och verksamhetsplanering 

för ordinarie verksamhet. 

Uppföljning 

Kommunledningsförvaltningen och Laholmsbuktens VA AB ansvarar för att följa upp planen och 

rapportera till kommunstyrelsen. Det kommer att ske inom ramen för ordinarie 

verksamhetsuppföljning. 

Uppdatering 

Planen ska uppdateras varje mandatperiod. Kommunstyrelsen ansvarar för att detta görs. 

https://www.lbva.se/


Vatten och VA i Halmstads kommun 
 

I Halmstads kommun har du alltid nära till vattnet. Havet, sjöarna, och vattendragen bjuder oss 

människor på härliga upplevelser. Kommunens dricksvatten kommer från grundvattnet som 

lagras i grusåsarna och är av god kvalitet när det pumpas upp. Hur vi väljer att förvalta våra 

gemensamma vattenresurser påverkar vår och kommande generationers framtid.  

 

                  Foto: Patrik Leonardsson, Simlångsdalen 

Kommunfullmäktiges plan för vatten och VA visar genom ambitionsbilden och fem 

viljeinriktningar vägen för hur kommunen ska arbeta för att allt vatten ska uppnå god kvalitet 

både i kranen och ute i naturen. Inom kommunen finns många som både påverkas av och 

påverkar vattnets kvalitet. Tillsammans kommer Kommunfullmäktiges plan för vatten och VA 

och Kommunstyrelsens plan för vatten och VA, bidra till kommunens utveckling mot ett hållbart 

samhälle.  

 

Figur 1. Tre dokument utgör kommunens strategiska inriktning för frågor som rör vatten och VA 



 

Ambitionsbild och viljeinriktningar 
Ambitionsbilden och viljeinriktningarna är en sammanställning av politiska formuleringar om vad 

som ska känneteckna Halmstads kommuns arbete med vatten och VA-frågor. Begrepp och 

nyckelord som används i viljeinriktningarna definieras på sidan 5  

 

Ambitionsbild 
Värdet av vattnet är centralt i en 

hållbar utveckling. Med god kunskap 

och planering kan vi göra 

vattensmarta val som ger 

förutsättningar för att Halmstad kan 

växa ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt hållbart.  

Vid beslut och vägval, stora som små, 

är det denna ambitionsbild med 

vattnets värde i centrum vi ska sträva 

efter att nå.  

För vardera bubbla i ambitionsbilden 

finns en viljeriktning som förklaras 

nedan.  

 

Viljeinriktningar  

Vattnets värde 
Kommunen arbetar för att höja vattnets värde och att stärka kommunens vattenresurser. 

Kommunen höjer vattnets värde genom att visa att det är en resurs i samhällsplaneringen och att 

det får ta plats. Kommunen agerar vattensmart, tänker i nya banor och vågar ta modiga beslut för 

vattnets bästa. Kommunen säkrar rent dricksvatten och friskt naturvatten till glädje och nytta för 

människor och ett rikt växt- och djurliv. 

Cirkulära flöden och hållbarhet 

Kommunen arbetar med hushållning av vatten, agerar vattensmart och visar vägen till en hållbar 

vattenanvändning genom att sträva efter cirkulära flöden. Kommunen tar ansvar för samhällets 

påverkan på vattnet och bidrar till att upprätthålla balansen genom att stärka vattnets små och 

stora kretslopp i samhället och i naturen. I all planering krävs långsiktiga tidsperspektiv som 

sträcker sig förbi 2050 för att skapa en infrastruktur som möjliggör en smartare och hållbar 

användning av våra vattenresurser.  



Långsiktig planering och samverkan  

Kommunen tar ett helhetsperspektiv inom samhällsplaneringen som bidrar till att alla aktörer 

hjälps åt att skapa en bra och attraktiv livsmiljö för alla som lever och verkar i Halmstads 

kommun. När projekt planeras och genomförs är vatten en nödvändig resurs som skapar ett 

mervärde i vår miljö. Tidsperspektivet för kommunens samhällsplanering vad gäller vatten 

sträcker sig längre än framtidsvisionen 2050. Kommunen siktar mot att rätt vatten ska användas 

till rätt saker och att skapa en infrastruktur för en hållbar framtid. 

Framtidens tillgångar 

Kommunen skyddar och värnar om våra gemensamma vattenresurser för framtida generationer. 

De som lever och verkar i kommunen kan lita på att det finns tillgång till rent vatten i kranen och 

kan njuta vid havet, sjöarna och vattendragen i naturen. Detta kräver fokus på att rätt vatten 

används till rätt saker och att det vatten som släpps ut från samhället inte påverkar miljön 

negativt. Kommunen möter framtidens klimatutmaningar med resilienta system som får ta plats i 

vår offentliga miljö.  

Medvetenhet och kunskap 

Kommunen arbetar med att synliggöra värdet av vattnet och hur vattenmiljöns status utvecklas. 

Medvetna invånare och besökare som bor och verkar i kommunen har förståelse för vattnets 

värde och har kunskaper om dess påverkan på vattenmiljön. Kommunen vågar tänka i nya banor, 

omvandla utmaningar till möjligheter och vågar testa nya lösningar. 

 

Begrepp och nyckelord  
I ambitionsbilden och viljeriktningarna nämns flera begrepp och nyckelord. Nedan definieras hur 

begreppen och nyckelorden definierats i denna plan för vatten och VA.   

Vattenresurser – Allt ytvatten, det vill säga havet, sjöar, åar och bäckar samt grundvatten som 

finns i marken i grusavlagringar och sprickor i berggrunden.  

Vattensmart – Att vara vattensmart är att stanna upp och ifrågasätta hur vi använder dricks-, 

dag- och spillvatten. Att strävar efter cirkulära flöden där vattnet kan återanvändas en eller flera 

gånger innan det går till reningsverket eller ut i sjöar, vattendrag eller havet. Att hjälpas åt inom 

kommunen, tillsammans med invånare, besökare och företag att hushålla bättre med vattnet. 

Kretslopp – Vattnets naturliga kretslopp sker i stor skala från avdunstning av haven, bildandet av 

moln, nederbörd över land och tillrinning till bäckar, vattendrag, sjöar, grundvatten och åter ut i 

havet. Flödet av vattnet genom samhället är idag linjärt. Det pumpas upp ur 

grundvattenmagasinen, nyttjas en gång, leds till reningsverket och sedan ut i havet igen. Genom 

att skapa små kretslopp kan samma vatten användas fler gånger på dess väg ut i havet.  

Rätt vatten till rätt saker – I Halmstad idag kommer 100 % av dricksvattnet från grundvatten. 

När grundvattnet lämnar vattenverket är det ett livsmedel som uppfyller höga kvalitetskrav. Idag 

används det vattnet till en mängd processer som inte alltid kräver vatten av livsmedelskvalitet. Att 

skapa cirkulära system för användning av regnvatten, dagvatten och gråvatten till dessa processer 

möjliggör hushållning med grundvattnet.  



Cirkulära flöden – Genom att rena och återanvända vatten skapas en loop i VA-systemet som 

gör det möjligt att använda vatten fler gånger. Helt slutna cirkulära system gör det möjligt att 

återanvända vatten om och om igen.  

Resiliens - Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är ett ekosystem, en stad eller en 

ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar om motståndskraft och 

anpassningsförmåga samt om förmågan att vända chocker och störningar, som en finanskris eller 

klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande. 

Samhällsplanering – Planering av samhället på översiktsplanenivå samt politiska målbilder om 

Halmstads framtida utveckling. I samhällsplanering finns ett flertal lagar att förhålla sig till och 

för vatten och VA-frågor är det främst plan och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster och 

miljöbalken som ställer krav på samhällsplaneringen.  
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