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VA-Faktas mål är att bidra till mer långsiktiga investeringar i Sveriges 
vatten- och avloppsnät, och vår övertygelse är att en ökad förståelse 
och kunskap i frågan leder till just det. 

Föreliggande studie är baserad på djupintervjuer med 15 VA-chefer från 
olika delar av landet, genomförd under våren 2017. Det är en uppföljning på 
den större kvantitativa undersökning som vi genomförde bland VA-chefer 
under försommaren 2016. 

3 av 4 VA-chefer ansåg då att förnyelsetakten i kommunens VA-system bör 
öka de kommande fem åren. Hälften av de tillfrågade ansåg att VA-taxan
behöver höjas från nuvarande nivå för att täcka investerings- och 
underhållsbehovet. Bland de som angav en specifik procentsats för hur 
mycket kommunens VA-taxa bör öka så var genomsnittet en höjning med 
16 %. Utöver detta menade hälften av de tillfrågade VA-cheferna att deras 
kommun saknar förutsättningar att klara av ett 100-årsregn utan betydande 
materiella skador som följd, och lika många ansåg att det från politiskt håll i 
kommunen saknas en tydlig strategi för underhållet av VA-systemet. 

Vi är glada över att nu kunna komplettera ovan resultat och presentera 
såväl bakomliggande utmaningar och möjliga vägar framåt.                        
En kort summering av slutsatser återfinns på sidan sex. 

Vi noterar att utmaningarna fortsätter vara stora. En nyhet är att 
kompetensbristen framträder som ett stort hinder för ökad förnyelsetakt 
åren framöver, och drabbar särskilt glesbygdskommuner. För flera 
kommuner (i synnerhet med låg befolkningstäthet) är dock brist på 
finansiering ett fortsatt problem. En god nyhet som framkommer är att VA-
frågan bedöms av VA-cheferna ha fått en allt högre status och prioritering 
de senaste åren, till stor del tack vare att frågan fått större uppmärksamhet i 
samhällsdebatten. 
Detta visar med all önskvärd tydlighet att det arbete vi, och flera andra, 
bedriver för att öka kännedomen och kunskapen om underhållsunderskottet 
i de svenska VA-näten och dess konsekvenser för samhällsutvecklingen 
faktiskt gör skillnad. 

Vårt mål är att bidra till mer långsiktiga investeringar i Sveriges vatten- och 
avloppssystem, och vår övertygelse är att en ökad förståelse och kunskap 
om frågan bland svenska politiker leder till just det. 

Trevlig läsning! 

Önskar Hampe Mobärg, Anders Mårtensson och Mats Rosman, 
samordnare för VA-Fakta

Ökad kunskap leder till förändring
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VA-Fakta är ett branschinitiativ från 2013 som verkar för att öka kännedomen 
och kunskapen om underhållsunderskottet i de svenska VA-systemen och dess 
konsekvenser för samhällsutvecklingen. Vårt mål är att bidra till mer långsiktiga 
investeringar i Sveriges vatten- och avloppssystem.
De branschorganisationer som står bakom VA-Fakta är Maskinentreprenörerna, 
Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanternas Råd. 
Genom att bidra med kunskap, förmedla insikter som finns på VA-området och 
skapa dialogytor där VA-frågan kan diskuteras, vill vi verka för en långsiktigt 
hållbar och säker dricksvattenförsörjning i hela landet.

Läs mer om oss på www.vafakta.se

Om VA-Fakta



Vi måste förbättra förutsättningarna för Sveriges kommuner 
att möta hoten mot en tillförlitlig VA-infrastruktur och 
dricksvattenförsörjning. Nedan är fem åtgärder som vi på VA-
Fakta anser bör prioriteras i arbetet med att skydda vårt 
viktigaste livsmedel:

1. UTSE EN ANSVARIG MYNDIGHET.
Ansvar och översyn av vår VA-infrastruktur och 
klimatanpassningsarbetet är i dagsläget delad mellan kommuner, 
länsstyrelser, departement och myndigheter. För att kunna möta 
dagens utmaningar krävs att ansvaret tydliggörs. 

2. ÖKA RESURSER. 
En stor andel (47%) av de VA-ansvariga i Sveriges kommuner 
anser att VA-taxan måste höjas för att möta behoven och säkra en 
tillförlitlig dricksvattenförsörjning. Finansiering är en stor utmaning, 
framförallt för glesbygdskommuner. det bör finnas möjlighet för 
kommuner att söka statligt stöd för VA-underhåll, såsom vid behov 
av klimatanpassning.

3. UTÖKA MÖJLIGHETERNA ATT FONDERA MEDEL.
Att underlätta beslut om att fondera medel för framtida 
underhållsbehov är viktigt för kommuners möjlighet att säkra en 
långsiktig underhållsfilosofi. 

4. GÖR DET OBLIGATORISKT ATT TA FRAM EN FÖRNYELSE-
OCH KLIMATANPASSNINGSPLAN.
Enligt VA-Faktas undersökning anser 48% av svenska VA-chefer 
att det från politiskt håll i kommunen saknas en tydlig strategi för 
underhållet av VA-systemet. Planering och systematik är 
avgörande för en effektiv användning av medlen. Krav på 
förnyelse- och klimatanpassningsplaner ger ett incitament att 
systematisera underhållet och se längre än de akuta behoven, och 
kan i förlängningen ge en mer effektiv användning av medlen.  

5. INFÖR LEVERANSGARANTI FÖR VA-TJÄNSTER.
Det finns idag ingen möjlighet för konsumenter att byta VA-
leverantör. En leveransgaranti på VA-området skulle öka 
konsumentmakten och skapa incitament för kommuner att börja 
laga innan det går sönder.

Våra ståndpunkter



Om studien 



• Kompetensbristen framträder som ett stort hinder mot ökad förnyelsetakt åren 
framöver, och drabbar särskilt glesbygdskommuner

• För flera kommuner (i synnerhet med låg befolkningstäthet) är dock brist på 
finansiering ett fortsatt problem

• Flera VA-chefer menar att bolagisering borgar för ökat handlingsutrymme då VA-
ekonomin i högre grad frikopplas från övriga kommunala budgetposter

• Att tydligare koppla frågan om upprustning av VA-näten till miljö- och klimatfrågan, 
är ett effektivt sätt att övertyga politiker och att motivera nödvändig taxehöjning

• Flera kommuner jobbar aktivt med olika typer av planer för VA-underhållet. VA-
planer ses som ett särskilt bra underlag för långsiktig planering och för att motivera 
finansiering

• Flera har positiva erfarenheter av samverkan mellan kommuner, och ökad 
samverkan anses kunna gynna VA-nätet på längre sikt

Resultat i korthet



Undersökningen är genomförd av analysföretaget United Minds.

Totalt 15 kvalitativa intervjuer har genomförts med VA-chefer eller 
motsvarande funktion i ett urval av Sveriges kommuner.
I urvalet har hänsyn tagits till att nå en god spridning sett till kommuners 
geografiska placering och befolkningstäthet.

Landsdelar:
• Norrland 4 kommuner
• Svealand 3 kommuner
• Götaland 8 kommuner

Befolkningstäthet:
• Låg (0,23-14,87 inv./km²) 4 kommuner
• Medel (15,70-37,73 inv./km²) 6 kommuner
• Hög (40,21-5351,21 inv./km²) 5 kommuner

Genomförandet



Förnyelsetakten



Det kokar i VA-sverige
• Frågan om upprustning av VA-nätet anses inte vara föremål för 

någon större debatt i samhället överlag.
• ”Problemet är att det inte syns, det ska bara finnas rent vatten i våra kranar, 

ledningar ska bara fungera.” (Norrland, låg)

• Dock diskuteras frågan intensivt inom branschen och även politiken 
visar allt större intresse. Flera påpekar också att frågan blivit mer 
medialt uppmärksammad de senaste åren.
• ”Jag tycker att det här börjar lyftas lite mer, bland annat av olika 

branschorganisationer, vilket gjort att den hamnat lite mer på agendan än för några 
år sedan.” (Svealand, medel)

• Frågor som rör vattenbrist och vattenkvalitet kan mycket väl 
vara det som skapar en bredare debatt. Många bedömer att detta 
kommer att hamna än mer i fokus framöver, inte minst i och med 
hårdare myndighetskrav.
• ”Att frågan har lyfts tror jag främst beror på klimatförändringarna och på ökat regn 

som har gett skador. Det har kostat, men det  har också hjälpt till att lyfta frågan.” 
(Svealand, medel)

”Frågan kommer att bli viktigare. Det finns 
andra krafter än bara kommunala – t.ex. 

MSB och olika typer av miljöskydd – så det 
kommer hända mycket vad det lider.”

(Norrland,	låg)



Takten behöver öka
• Majoriteten av kommunerna bedömer att förnyelsetakten behöver 

öka från befintlig nivå. 

• I flera kommuner har man tagit krafttag för att snabba upp 
förnyelsetakten, inte sällan tillsammans med planer där man 
konkretiserat specifika mål för VA-nätens livslängd.
• ”Vi har en bra plan, med ett mål på att ha ett 100-årsutbyte. Tidigare har det enbart 

handlat om att laga när det går sönder, men nu har vi de ekonomiska medlen – nu 
måste vi bara se till att vi klarar av det.”  (Svealand, medel)

• Även i kommuner med mindre konkreta målsättningar uppges i flera 
fall att man lagt om sina arbetssätt i syfte att öka 
förnyelsetakten. Några påpekar dock att det inte bara handlar om 
ekonomiska medel för att kunna öka förnyelsetakten, utan även om 
annan typ av kapacitet.
• ”De hinder som finns är kapacitet bemanningsmässigt för att orka driva de här 

frågorna. Det kräver både arbetsledning och projektering.” (Götaland, medel)
• ”Det är pinsamt att säga det, men vi har inte hundra procent koll på förnyelsetakten. 

Men vi har satt av mycket mer pengar för att öka takten.” (Götaland, medel)

”Vi måste öka, vi har en utbytestakt på 
300 år eller kanske mer. Vi har politiska 

beslut på att vi ska göra det, men det måste 
ske gradvis.”

(Götaland, medel)



Mer långsiktighet 
efterfrågas

• Flera VA-chefer pekar på att ”laga när det går sönder”-principen 
fortfarande råder i kommunerna.
• ”Historiskt har vi inte mäktat med, så då har frågan haft en lägre prioritet än vad den 

borde ha fått. Man ska rannsaka sig själv, omtaget borde kommit tidigare.” 
(Svealand, hög)  

• Kritiken mot detta är dock stark från VA-cheferna och det finns en 
generell önskan att skapa utrymme för ett betydligt mer 
långsiktigt arbete.
• ”Vi ägnar oss mest åt brandsläckning. Jag hoppas att vi går åt andra hållet nu när vi 

gör lite investeringar, men problemet är att vi har full fart på akutåtgärder hela 
barmarksperioden istället för att jobba med förnyelse och reinvestering.” 
(Norrland, låg)

• ”Jag tror att just nu är vi inne i ett läge där driftsstörningar är styrande. Men 
allteftersom vi jobbar genom femårsplanen kan vi vara med och förebygga mer än 
vad vi hinner göra idag.” (Götaland, hög)

”Vi akutåtgärdar mer än vad vi förebygger. 
Det blir dyrt och oplanerat. Jag skulle vilja att 
vi jobbade mer med förebyggande arbete, att 
vi kunde planera mer och få ut mer för varje 

krona.”

(Götaland, medel)



• I flera kommuner bedömer man dock att man allt mer rört 
sig mot det långsiktiga, planerande hållet på senare år 
– delvis på grund av att den politiska medvetenheten ökat.

• Det tycks som att man allt mer gått från att prata om 
problematiken till att på olika sätt faktiskt agera för att öka 
VA-nätets livslängd.
• ”Eftersom vi nu bygger upp en förnyelseplan så att vi har en framtida 

bank att jobba mot, vad som behöver renoveras på kort och lång sikt. Vi 
har anställt en person sedan några år som har förnyelseplanen som 
huvudområde, den resursen hade vi inte tidigare. Då var det mest 
akutinsatser.” (Svealand, hög)

”Vi har en bra plan. Den går ut på att ha en 
bra och hållbar förnyelsetakt, som vi mer 
eller mindre startar just nu i vår kommun  

där vi gör en riktad satsning.”

(Svealand, medel)

Allt fler gör konkreta 
åtgärder



• Bland de hinder som nämns gentemot att öka förnyelsetakten är det 
inte bara brist på ekonomiska medel som nämns.

• Istället pekar många – inte minst i mindre kommuner –
på kompetensbrist som den kanske allra viktigaste aspekten, 
ofta till och med viktigare än finansieringsfrågan.

• VA-branschen är för osynlig och lockar inte tillräckligt med ungdomar, 
menar man. Dessutom är antalet bra utbildningar för få, och 
kommunerna har svårt att tävla mot den privata sektorn om den 
spetsigaste kompetensen. 
• ”Den stora utmaningen i framtiden är att hitta kompetent folk – det saknas både 

rörläggare, projektörer och VA-ingenjörer. Vi har svårt att rekrytera alla de personer vi 
behöver.” (Götaland, medel)

• ”Det är viktigt att locka till sig bra ingenjörer och chefer, så att vi är konkurrenskraftiga 
gentemot den privata marknaden.” (Svealand, medel)

”Det utbildas för få VA-ingenjörer. Man måste 
driva frågan om hur viktig den här infrastrukturen 
är. Vi på VA har länge fått jobba i fred vilket inte 

varit bra – nu ställs det högre krav och då måste vi 
hänga med i utvecklingen. Vi måste synas mer.”

(Götaland, medel)

”Bristen på kompetens är akilleshälen. Det 
är svårt att rekrytera kompetenta, bra, 

erfarna VA-människor. Vi har de 
ekonomiska medlen, men det  är de 
praktiska hindren som är det största 

problemet nu.”

(Svealand, medel)

Kanske det största 
hindret: kompetensbrist



• Utöver den upplevda kompetensbristen i branschen som helhet så 
menar flera VA-chefer att det finns ytterligare en problematik i att 
externa entreprenörer inte alltid finns tillgängliga att utföra jobbet. 
Detta trots att kommunen vid en given tidpunkt vill genomföra ett 
upprustningsarbete.

• Det är särskilt mindre kommuner som framhåller detta som ett hinder. 
Man befarar att entreprenörerna prioriterar större kommuner där 
större projekt och mer pengar erbjuds.
• ”Vi har inte så många rörentreprenörer i vårat närområde. De stora drakarna kommer 

inte ut till små kommuner för att göra mindre åtgärder, de vill i regel ha volymen.”
(Götaland, medel)

• ”Det kommer att bli ett problem med kompetensbristen framöver. Vi behöver folk som 
kan laga läckor och så vidare. Vi har ett lägre löneläge här än andra delar av landet.” 
(Götaland, medel)

“Vi är beroende av externa entreprenörer 
också. När de är högt belastade blir det ett 

hinder. Om högre löner lockar någon 
annanstans blir det en tuff kamp. Det är 

svårt att få tag på folk.” 

(Götaland, hög)

Externa entreprenörer 
inte alltid tillgängliga



• Majoriteten av VA-cheferna bedömer att kunskapsnivån hos politiker 
är fortsatt relativt låg, något man förvisso har förståelse för (särskilt i 
mindre kommuner) men samtidigt skulle vilja förändra. 

• Hur kunskapen ser ut hos politikerna tycks åtminstone delvis avspegla 
hur pass aktiv VA-ansvariga i kommunen varit i att informera och utbilda 
politiker. Medvetna informationsinsatser tycks ge konkreta resultat i 
form av ökad förståelse och investeringsvilja.
• ”Det lönar sig att informera och tjata, jag märker en positiv skillnad. Det är inte alltid jag 

får gehör, men det känns som om frågan fått större uppmärksamhet över tid” 
(Götaland, medel)

• Kommunala bolag har vanligtvis politiker i styrelsen. Dessa anses
ofta ha god kunskap på området. 
• ”Vi är ett kommunalt bolag, de politiker som sitter i styrelsen har bra kunskap. Sen måste 

det såklart upp i kommunfullmäktige om VA-taxan behöver regleras. Den dagen de 
börjar säga att vi måste sänka taxan – det är då de behöver ha de extra kunskaperna.” 
(Norrland, låg)

“Vi har mer eller mindre hjärntvättat våra
politiker. Vi har jobbat med 

informationsdagar och minskat glappet
mellan tjänstemän och politiker.” 

(Svealand, medel)

Fortsatt viktigt att 
utbilda politiker



• Flera VA-chefer pekar på att ett av deras viktigaste uppdrag är att 
just utbilda och informera politiker. 
• ”Vi måste saluföra oss och synas i samhället, allt börjar där. Vi måste ta plats och vi 

måste berätta för allmänhet och politiker och makthavare att det vi gör, dygnet runt, är en 
oerhört viktig samhällsinsats. Skulle alla förstå det så skulle det inte vara något problem 
att skapa resurser att förnya och bygga ut vår verksamhet.” (Götaland, medel)

• Även om det generellt anses vara en pedagogisk utmaning är den 
allmänna känslan att man är redo att ta sig an uppgiften, och att man 
har tillräckligt på fötterna för att på ett övertygande sätt kunna förklara 
problematiken. Delvis på grund av att man upplever ett ökat förtroende 
från politiskt håll.
• ”VA-plansutbyggnaden hos oss – där talar vi stora pengar. Det kommer att bli reaktioner 

både bland politiker och privatpersoner. Jag ser fram emot att ta den utmaningen –
förklara vad som hände i Östersund, vara saklig, prata om miljöskäl, och så vidare.”
(Svealand, hög)

“Hos oss är inte politiken ett hinder. Det 
handlar om att förklara läget och 
beskriva vad vi har framför oss.” 

(Götaland, hög)

Ökad aktivitet hos 
VA-chefer



• Flera VA-chefer vittnar om att medvetenheten både bland 
politiker och medborgare har ökat under de senaste åren.

• Detta beror till stor del på den ökade mediala uppmärksamheten, 
inte minst kring översvämningar, skyfall och vattenbrist. 
• ”Jag vet att närliggande kommuner har fått mycket pengar efter olyckor som skett 

där men sen är det ju inte bara att dra igång. Det krävs projektledare, arbetsledare, 
upphandlingar… allt möjligt.” (Svealand, medel)

• ”Incidenten i Östersund har hjälpt till. Det har höjt prioriteringen av frågan i 
allmänhet. Vattenbristen breder ut sig och det gör att VA-frågan generellt tar 
större plats.” (Svealand, hög)

“Politikerna har blivit mer
medvetna för att man fått se de 

faktiska konsekvenserna av olika
katastrofer.” 

(Norrland, låg)

Incidenter har gjort 
frågan mer synlig



• Flera VA-chefer pratar om förnyelsetakten som en viktig miljö- och 
hållbarhetsfråga.

• Det tycks ha skett ett skifte där diskussionen kring VA alltmer sker 
ur ett hållbarhetsperspektiv snarare än – som tidigare – på process.
• ”Ledningsnätet får ta mer plats än det gjort tidigare. Det är viktigt att tänka hållbar VA. 

Miljömålen gör att det är lite annat fokus idag, att t.ex. inte ta ut mer vatten än vad vi 
verkligen behöver. Det har påverkat i hela Sverige. Det har varit mycket konferenser och 
utbildningar på det temat. Förut har det handlat mycket om processen, nu handlar det 
mer om hållbarhet och energibesparingar.” (Götaland, medel)

• Delvis kan skiftet bero på allt högre myndighetskrav, som man bedömer 
kommer att innebära nya utmaningar ur ett VA-perspektiv.
• ”Samhällets miljökrav ökar, t.ex. rörande vattenvårdsarbetet. Då finns det krav på att vi 

också ska vara del av ett vattenvårdsarbete, med reningsverk osv.” (Norrland, låg)
• ”Det ställs nya och hårdare krav hela tiden på vår verksamhet vilket sätter press inte 

minst på VA-taxan.” (Götaland, medel)

“Frågan om förnyelsetakten är väldigt viktig. 
Den har alltid varit viktig. Det handlar främst 
om miljön – vi har många avlopp idag som är 
väldigt gamla och som läcker ut en massa i 

marken, och det är inte bra.” 

(Götaland, hög)

Allt större hållbarhets-
fokus på VA-frågan



VA-Taxan



Taxehöjningar behövs –
olika enkelt att få till

• I flertalet av kommunerna bedömer VA-chefen att VA-taxan behöver 
höjas för att klara investeringsbehovet. I några kommuner har det 
också på senare tid gjorts faktiska höjningar, vilket varit välkommet 
från VA-håll. 

• Flera pekar dock på att det fortfarande finns ett politiskt motstånd 
gentemot taxehöjningar, och att det är en pedagogisk utmaning att 
få politikerna att förstå behoven.
• ”Vi på VA kan ju visa på att det här är ett måste för att vi ska klara vårt uppdrag, 

men sen är det ju inte politiskt populärt.” (Norrland, låg)

• Andra menar att så länge man från VA-håll lyckas vara tillräckligt 
övertygande gentemot politiken är en höjning inga problem.
• ”Allmänt tyckande från allmänheten och kanske också vissa politiker kanske kan vara ett 

problem, men jag ser det inte som så pass stora hinder att en höjning inte skulle vara 
möjlig. Det är min uppgift att peka på det faktiska läget och se till att vi får resurser.” 
(Götaland, medel)

“Politikerna har blivit mer medvetna för
att man har fått se de faktiska

konsekvenserna av olika katastrofer.” 

(Norrland, låg)



Bolagisering kan gynna 
VA-verksamheten

• I några av de kartlagda kommunerna har VA-verksamheten 
bolagiserats. Detta tycks i flera fall ha lett till att finansieringsfrågan blivit 
lättare att hantera. En fördel som nämns med kommunala bolag är 
att man slipper en direkt jämförelse med andra områden, såsom 
vård, skola och omsorg.
• ”Vi bolagiserade för ett antal år sedan, och genom  det har vi fått ett närmare 

samarbete med politiken så att vi kunnat förklara bättre. Dessutom ingår vi inte 
längre i kommunens ’rödpenneverksamhet’ i och med att vi är eget bolag. Vi 
jämförs inte med skola och omsorg längre.” (Svealand, medel)

• ”Vi jobbar i ett kommunalt bolag och tar många beslut själva. Vi har alltid fått de 
VA-taxehöjningar som vi begärt. Allt enligt Vattentjänstlagen – vi har rätt att ta ut 
en taxehöjning. Och det kommer fler tiden framöver. Vi ska uppdatera vår VA-
plan, där blir det krafttag. Kommunen beslutar om VA-planen. Entreprenören 
utför sedan det tekniska.”  (Svealand, hög)

• I kommuner med VA-bolag tycks investeringsfrågorna vara mer 
frånkopplade från politikernas kunskap och tyckande kring VA.

“Innan bolagiseringen hade man 
inget att komma med när det började

närma sig val.” 

(Svealand, medel)



Ränteläget 
påverkar taxan

• Behovet av att höja VA-taxan påverkas också, påpekar flera VA-
chefer, av ränteläget.

• Dagens relativt låga ränta gör att man i flera kommuner klarar av 
nuvarande taxa – men skulle ränteläget förändras skulle det direkt 
påverka taxan
• ”Vi har höjt taxan de senaste 5-6 åren. Inte i år dock. Men räntan är låg, och för oss är 

det ränteläget som styr. Så fort den går upp så ligger vi nog inte så bra till. Vi har gott om 
pengar idag, men det kommer nog behövas mer framöver.” (Götaland, hög) 

• ”Det handlar inte bara om investeringar utan man har en upplupen ränta och 
kapitalkostnad sedan innan och om räntan går upp måste man kanske höja taxan 
för det.” (Götaland, hög)

“För närvarande behöver vi inte höja taxan 
men det får vi nog i huvudsak tacka den låga 
räntan för. Vi sparar en massa pengar på det 

viset.” 

(Svealand, medel)



Fondering
• De VA-chefer som har en uppfattning om fonderingsfrågan upplever 

generellt att regelverket kring fondering som otydligt.
• ”Som jag har fått det förklarat för mig är att det inte är lätt att fondera eftersom det ska komma 

hela taxekollektivet till gagn. Men jag anser att om jag gör något på ett visst verk i kommunen 
så kommer det hela kollektivet till gagn eftersom kostnaden blir lägre för allihop om man gör 
en insats. Så ja, det skulle kunna användas på ett annat sätt om det inte fanns regler kring att 
det måste komma hela kollektivet till gagn.” 
(Norrland, låg)

• Det finns också viss kritik kring att man uppfattar rådande regelverk 
som stelbent.
• ”Reglerna är ganska värdelösa. Att dagens abonnenter ska betala för dagens kostnader är 

väl i och för sig ganska rätt, men det gör att det blir svårt att styra.” (Svealand, medel)

• Vissa kommuner använder sig av fonderingsmöjligheten idag till enskilda 
projekt som klassas som nyinvesteringar.

• Få kommuner talar dock om fonderingsmöjligheten som en central del i att 
öka möjligheterna för långsiktigt planerande av VA-underhållet.
• ”Man får inte fondera för fonderandets skull utan man måste ha en tanke bakom, för att om 

man gör överskott på VA-taxan lånar man egentligen pengarna av VA-kollektivet och det ska 
man akta sig för. Man ska försöka ligga så nära nollan som möjligt, för det är inte rätt 
gentemot VA-kollektivet att man har en för hög taxa för att fondera för framtiden.” 
(Götaland, hög) 

”Det vi hamnar i är en diskussion med 
våra revisorer, det skulle kunna underlätta 
om det var ett tydligare regelverk. Det blir 
en svår diskussion eftersom regelverket 

är otydligt.”

(Norrland, låg)



Riskbedömning



• Klimatfrågan tycks ha fått ett ökat utrymme och diskuteras 
allt flitigare i kommunerna, inte minst beroende på att 
man i flera kommuner känt av effekterna av ökad nederbörd 
och/eller vattenbrist.
• ”Vi diskuterar vattenbristen mycket eftersom den hämmar vår utveckling. 

Vi går också ut med rekommendationer att till exempel spara regnvatten. 
Konsumenter blir också mer medvetna vilket vi tjänar på.” (Götaland, medel)

• Överlag tycks diskussionen kring klimatfrågorna mer aktuell 
i de södra delarna av landet än norrut, säkerligen mycket 
på grund av att klimateffekterna i de intervjuade 
Norrlandskommunerna hittills inte varit särskilt dramatiska.

• Några kommuner – men långt ifrån alla – har mer formella
forum eller planer för att hantera klimatfrågor kopplade 
till VA. Det gäller företrädesvis de kommuner som har, 
eller haft, allvarliga problem. 

“Vi har en händelsegrupp för de låga 
grundvattennivåerna som leds av vår 

säkerhetssamordnare på räddningstjänsten. Där 
diskuterar vi dricksvattnet i förhållande till klimatet 

och tittar på vattenförsörjning överlag. Vi har 
också ett utkast till en nödvattenplan för vi 

förbereder för en akut vattenbrist.” 

(Götaland, medel)

Klimatfrågan allt högre 
upp på agendan



• Att tydligt peka på kopplingen mellan miljö- och klimatfrågor och 
VA-infrastrukturen kan vara ett effektivt sätt att få politikerna att 
lyssna, menar flera VA-chefer.
• ”Inläckaget är en viktig fråga att förklara ur miljösynpunkt. Det belastar reningsverken 

och kräver energi så det är ju en miljöfråga.” (Norrland, låg)

• Dels kan det göra det lättare för politikerna att förstå den stora 
kontexten, men också hjälpa politikerna att i nästa led motivera 
investeringarna gentemot medborgarna.
• ”I det här sammanhanget är det också viktigt att lyfta klimatförändringarna och 

miljöfrågorna bredare perspektiv. Samhällets miljökrav ökar, t.ex. rörande 
vattenvårdsarbetet. Då finns det krav på att vi också ska vara del av ett 
vattenvårdsarbete, med reningsverk osv.” (Norrland, låg)

“Man får trycka på miljöbiten i dialogen med 
politikerna. Det är ju när man börjar snacka 

pengar som det kan bli lite knorrande. Det är 
lättare att få gehör om man pratar om det som 

en viktig miljöfråga.” 

(Götaland, hög)

Ökat gehör om VA-frågan 
kopplas till miljö



• I vissa regioner – specifikt sydöstra Sverige – är vattenbristen en fråga 
som särskilt oroar VA-cheferna. I en kommun är problemet så akut 
att VA-chefen vill råda politikerna till ett totalstopp för nyexploateringar.

• Dock kopplas denna fråga sällan spontant ihop med problematiken 
med utläckage – till och med i en av de hårdast drabbade kommunerna 
anser man att utläckaget, trots läckor, ligger på en rimlig nivå.

• I ett par kommuner jobbar man däremot hårt med att minska 
utläckaget, vilket kan röra sig om allt från ett intensifierat sökande av 
vattenläckor till att skydda dricksvattennätet från stölder.
• ”Vi jobbar aktivt med frågan. Det är lätt att förlora greppet om vad utläckaget 

egentligen beror på – vi har inte vetat var vattnet tar vägen. Asfaltsbilar som har 
kommit och snott vatten i någon brandpost är det slut med nu, vi har satt in åtgärder 
för att stoppa det.” (Götaland, medel)

• ”Vi har jättehögt utläckage och ska börja jobba mycket med vattenläckesökning. 
Vi har ett gammalt nät med läckor vi inte hittar. Vi har lagat nio läckor redan, 
bara i år.” (Svealand, medel)

• ”Vi prioriterar upp vattenledningarna så att vi tar vara på vattnet. Vi har haft 
mycket fokus på utläckaget. Vi kollar nivåerna dagligen. Ser vi att det ökar 
över flera nätter så är vi ute och letar läckor. 2015 hade vi vatten som försvann,
i fjol hade det sjunkit. Det visar att vi har fokus.” (Götaland, medel)

Vattenbristen oroar 
i delar av landet “Vattenbristen har aktualiserat hela engagemanget 

kring klimatfrågorna. Med den vattensituation vi 
har idag måste vi snart sätta stopp för all 

utveckling och etablering av nya områden, för vi 
kan inte leverera vatten med den säkerhet vi vill.” 

(Götaland, medel)



• Liksom vattenbristfrågan är skyfall och så kallade ”hundraårsregn” 
hittills relativt regionala problem, där geografi och bebyggelse 
påverkar hur dramatiska effekterna blir. 

• I kommuner som varit hårt drabbade finns en medvetenhet 
om att man är underdimensionerade och ofta, som ett resultat, 
konkreta handlingsplaner med åtgärder (t ex fördröjningsmagasin) 
för att förbättra situationen.

• Få kommuner säger sig generellt kunna klara ett 
hundraårsregn, men många påpekar att eftersom den typen av 
skyfall ofta är mycket regionala beror det till viss del på vilken del 
av kommunen som skulle drabbas – somliga samhällen är bättre 
rustade än andra.

• Den generella inställningen tycks vara att man inte kan 
dimensionera hela nätet – men däremot sätta in åtgärder som 
kan skydda så långt det är möjligt.

”Vi har drabbats av skyfall vid några tillfällen, med 
viss skada som följd. De situationerna har vi 

sedan tagit fasta på och försökt gardera upp VA-
nätet. Men vi har turen att ligga i en region som 

varit minst utsatt för klimatförändringarnas 
effekter.”

(Götaland, medel)

”Det är tufft här, vi har inte dimensionerat för den 
typen av kraftiga regn. Det är inte snabbt görligt att 

bygga om näten. Man kanske kan titta på olika 
vattenstopp osv. Sånt jobbar vi mycket med i 

förebyggande syfte.”

(Götaland, hög)

Få är helt rustade för 
extrema regnmängder



• Flera VA-chefer påpekar att kommunens unika 
geografiska förutsättningar har en stor inverkan på i 
hur stor omfattning man drabbas av 
klimatförändringarnas effekter.
• ”När det gäller klimat råkar vi ligga i en region som är bland de minst 

drabbade av klimatfrågorna, så just klimatändringarnas effekter är vi till 
stor del skonade ifrån.” (Götaland, medel)

• Detta innebär att det är svårt att dra generella slutsatser om 
klimatpåverkan – intervjuerna tydliggör att den omedelbara 
geografin i relativt hög grad påverkar vilken typ av 
risker enskilda kommuner står inför.

”Vi har inte så mycket asfalterade samhällen. Vi 
har små samhällen där mycket sväljs av 

omgivande skogar och ängsmark. Det är klart att 
enstaka gator kan drabbas och att det kan ta sig 

in i källare. Vi diskuterar det mycket när man 
planerar nya samhällen, om man ska ha högre 

kantsten. Det är viktigt att tänka på.”

(Götaland, medel)

Geografin påverkar 
utsattheten



Önskade åtgärder



Inte den samhällsfråga 
det borde vara 

• Att VA-verksamheten är för osynlig, trots den viktiga 
samhällsfunktion den fyller, är något som flera VA-chefer påpekar. 
• ”Problemet är att VA inte syns, det ska bara finnas rent vatten i våra kranar, ledningar 

ska bara fungera. Det jag spolar ner i toaletten bara försvinner, vem som tar hand om 
det spelar ingen roll för mig. Så resonerar man.” (Norrland, låg)

• Att synliggöra VA:s roll i samhället är viktigt inte bara för att garantera 
framtida finansiering, utan också för att bli ett mer attraktivt 
utbildnings- och yrkesval och därmed säkra framtida 
kompetensförsörjning. 
• ”Man växlar inte upp i ett nafs när det gäller projektering och arbetsledning, det tar tid 

att bygga upp. Kommunerna har rustat ner när det gäller den biten eftersom det varit 
så låg nivå av  byggnation.” (Götaland, medel)

”Vår existens har inte riktigt landat som en viktig 
fråga. Våra ledningsnät är nedgrävda i backen, 

ingen ser dem, det kommer rent vatten ur kranen 
så man antar att allt är som det ska. Vi är en så 
påtaglig och viktig aktör i samhället men vi syns 

och hörs inte, det är ett problem.”

(Götaland, medel)



VA-plan ett bra underlag
• I de kommuner som har en framtagen VA-plan nämns detta som 

ett bra underlag för att långsiktigt planera VA-underhållet, att 
öka förståelsen för VA-frågor hos politiker, och för att säkra 
framtida investeringar. 

• I dessa kommuner tycks också VA-chefen generellt sett vara 
mer nöjd med både VA-nätets befintliga status och med det 
gehör man fått från politikerna i kommunen. 
• ”Vi kommer att öka takten. Vi har en flerårsbudget som de här projekten ligger 

i, samtidigt som politikerna har antagit en VA-plan där vi har satt 
utbyggnadstakten. Alla kommuner har inte gjort sina VA-planer, och det måste 
man se till att börja beta av. Vår fastställda VA-plan fungerar jättebra som 
underlag.” (Götaland, hög)

• I några kommuner som saknar VA-plan har detta nämnts som en 
viktig aspekt som man avser att fokusera på framöver.
• ”Vi håller på att ta fram en VA-plan, det gör också att det kommer upp på 

dagordningen. I den kommer man att ta ställning till verksamhetsområden. Det 
blir ett tydligt ställningstagande från politiken gentemot oss och mot 
allmänheten. Det tydliggör.” (Norrland, låg)

”En politikers beslut blir ju aldrig bättre än 
det underlag han får presenterat för sig, och 
där är en VA-plan ett perfekt verktyg. Men 
då ska ju VA-tjänstemannen producera en 
sån också, och det är väl där det kniper...”

(Norrland, låg)



Långsiktig finansiering bör 
diskuteras nationellt

• Flera VA-chefer menar att det måste tas ett större grepp om 
finansieringsfrågan. De ekonomiska behoven är enorma, och man 
frågar sig hur kommunerna i längden ska klara av investeringsbehoven.

• Hur ska de stora åtgärder som krävs på lång sikt egentligen 
finansieras? Här menar man att det kan behövas en debatt på en mer 
övergripande, nationell nivå.
• ”Ledningarna byggdes på 60-70-talet med statsbidrag, så är det inte idag. Det är en 

pedagogisk utmaning att förklara. Vi ska uppdatera vår VA-plan, där blir det krafttag där 
talar vi stora pengar. Jag skulle bli förvånad om inte politiken kommer att reagera.” 
(Svealand, hög)

”När man började bygga ut den här 
infrastrukturen var det med statlig hjälp. 

Sen ska kommunerna försöka sköta det här 
själva, och det tror jag är det största 

problemet. Om vi tittar på VA-Sverige så är 
det enorma pengar som saknas, men de 

flesta huvudmän har en ekonomi som bara 
klarar av driften och en liten reinvestering.”

(Norrland, låg)



Insatser på nationell 
nivå behövs

• Ökad samverkan mellan kommuner är något som skulle ha en 
positiv effekt när det gäller att säkra VA-näten, enligt flera VA-
chefer. 
• ”Jag tror på att jobba i större enheter, att samverka mellan kommuner. Det ger en 

större kunskapsbank att kunna dra nytta av.” (Götaland, hög)

• Några VA-chefer menar också att en ökad nationell samordning 
skulle bidra positivt till den svenska VA-infrastrukturens 
utveckling och förbättring. 

• Ytterligare en aspekt som nämns är möjligheten till en obligatorisk 
klimat- och förnyelseanpassningsplan, något som flera pekar på 
som en potentiell möjlighet att lyfta frågan nationellt.
• ”Det kanske vore bra med en obligatorisk förnyelse- och klimatanpassningsplan, 

att standardisera och kunna ha ett stöd i, och att kunna jämföra sig med andra. 
Det kan vara en fördel.” (Norrland, låg)

”Jag tror mycket på att ha en tydligare 
nationell samordning. Svenskt Vatten 
gör mycket bra, men ännu mer kan 

göras.”

(Norrland, låg)

”Mer mellankommunal 
samverkan behövs och det 

sker allt mer.”

(Svealand, hög)



Mer forskning och 
innovation efterfrågas

• En aspekt som lyfts när det gäller hur VA-infrastrukturen i 
Sverige som helhet skulle kunna utvecklas och förbättras,
är ett ökat fokus på forskning och innovation.

• Det handlar både om att fokusera på mer miljövänliga 
och hållbara lösningar, men också om ren 
kostnadseffektivisering. 
• ”Det behövs både forskning och att VA-branschen i övrigt utvecklar 

de metoder vi lägger ledningar på, så att vi vet att materialet klarar 
100 år i backen. Det är en sak att rören klarar det, men även 
brunnar och svetsfogar ska hålla i 100 år, annars spelar det ingen 
roll att materialet i ledningen håller. Jag tror även att det är viktigt 
att fokusera på kostnadseffektivisering i anläggning och material, 
eftersom det är stora investeringar som kommer.” 
(Götaland, medel)

• ”Det har varit en fantastisk utveckling på spillsidan, t.ex. flexibla 
foder som gör att det blir billigare än att gräva upp. Det vore 
önskvärt om en sådan teknik också skulle komma på 
dricksvattensidan. I min värld skulle en statlig myndighet kunna 
godkänna tekniker just för dricksvatten. Problemet är att ingen 
kommun vågar gå först med ett nytt material i kontakt med 
dricksvatten.” (Norrland, låg)med nya tekniker.”



Politisk strategi för dricksvattnet



Behov av tydligare 
strategier

• Intervjuerna indikerar att det finns en stor variation runtom 
i landet när det gäller huruvida man antagit en politisk 
strategi för dricksvattnet och – inte minst – hur pass formell 
denna är.

• Flera VA-chefer uttrycker behov av att konkretisera 
strategin ytterligare, inte minst vad gäller att slå fast en 
förnyelsetakt.
• ”Det finns en femårsplan. Men nu har vi tagit in en konsult där vi mer 

systematiskt bygger upp en VA-strategi. Vi skulle dock behöva utveckla 
den ytterligare och få den tydligare på längre sikt.” (Götaland, medel)

• I kommuner där VA-verksamheten bolagiserats tycks 
strategin i allmänhet vara tydligare och mer formell.
• ”Politiken har varit väldigt tydlig med att dricksvattenfrågan ska lösas, för 

oss och grannkommunen gemensamt.” (Svealand, hög)

”Det behövs en tydligare strategi. 
Jag skulle vilja att man bestämmer en 

förnyelsetakt i kommunen och jobbar utefter 
det. De strategier vi har grundar sig på 
den investeringsplan vi har, en 3-årig 

och en 5-årig .”

(Götaland, medel)

”Vi har en plan för dricksvattnet fram till 
2030. Så det är rätt tydligt.”

(Götaland, hög)



VA-avdelningar känner 
själva ansvaret

• Ett antal VA-chefer menar att det är upp till VA-avdelningen att 
formulera den skarpa strategin – man ser det som sitt eget uppdrag 
snarare än politikens.

• Den generella inställningen tycks vara att man själv har ansvaret för 
att tydliggöra problematiken och en strategi framåt, snarare än att 
ha alltför höga förväntningar på att politiken ska göra det.
• ”Vi har uppdraget för strategin, det anser jag att vi har. Vi jobbar med att utveckla den. 

Det är egentligen upp till oss. Jag anser inte att vi behöver mer styrning, hade vi behövt 
det så hade behovet funnits.” (Norrland, låg)

”Genom oss tjänstemän säkrar vi upp att det 
blir rätt genomfört. Det är inte en så politisk 

fråga egentligen.”

(Svealand, hög)
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