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Styrkor 

Enligt klimataktions uppfattning innehåller planen många bra förslag: 

 Man betonar att vattnet är en värdefull resurs som skall utnyttjas klokt för att bevara sin användbarhet 

till kommande generationer. Detta skall kommuniceras till allmänheten. Verksamheten skall vara 

fossilfri till år 2030 och energianvändningen skall effektiviseras. Utsläpp av metangas och lustgas i 

reningsverken skall minska. Riktlinjer  för klimatsmart upphandling skall tas fram. Livscykelanalys skall 

tillämpas vid anläggningsarbeten. Man avser att anlägga grönytor som även tar upp skyfallsregn, och 

pekar på att sådana multifunktionsytor bör vara ett värdefullt inslag i staden. Man avser skapa system 

för tekniskt vatten, dvs att gråvatten, dagvatten mm, som är renat men inte till dricksvattenkvalitet, 

skall kunna nyttjas till tvätt, toalett mm för att spara på dricksvatten. Man avser öka sin interna 

kompetens angående cirkulära flöden. Kvaliteten på rening av spillvatten skall förbättras genom 

förbättrade avloppsreningsverk, till gagn för havet, sjöar och vattendrag.  Grundvattentäkterna skall få 

ökat skydd mot klimatförändringar, kemikaliespridning och urban påverkan. Dagvattendammar skall 

inventeras avseende reningsförmåga, biologiskt liv och funktion vid skyfall. Åtta områden föreslås 

prioriteras för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp där vattenkvaliteten i privata brunnar är 

undermålig, Man betonar vikten av att VA-planeringen finns med i kommunens planering för nya 

bebyggelseområden. 

Svagheter 

Klimataktion vill dock även rikta kritik mot planen. Trots att klimatförändring nämns på många ställen 

finns ingen analys av vad kommande havsnivåhöjning kan komma att spela för roll. Både reningsverken 

på Söder och Busör ligger lågt och på båda föreslås stora investeringar. Vår uppfattning är att båda har 

en olämplig placering  på grund av kommande havsnivåhöjning, och vi menar att utredning om 

omlokalisering behöver göras.  Även delar av ledningsnätet inklusive vissa pumpstationer kommer med 

största sannolikhet att påverkas av stigande havsnivå och ökande skyfall.   Vi antar att detta kommer att 

tas upp i den kommande klimatanpassningsplanen, men det är en bakvänd ordning att göra en VA-plan 

med förslag om stora investeringar men utan anpassningsaspekter.  

Man har ambitionen att förbättra slamhanteringen, och beskriver ett förslag om att etablera en 

slamhantering i hamnområdet. Men hamnområdet kommer att vara allt mer utsatt för 

översvämningsrisk på grund av havsnivåhöjning, varför en högre belägen plats måste väljas.  

En analys av behovet av insatser gällande in och utläckage planeras, vilket är bra (sid 41). Vi är 

emellertid kritiska till den nedprioritering av ledningsförnyelse som framgår i avsnittet Investeringar (sid 

32). Läckande ledningar är ett slöseri som måste åtgärdas, och bristande underhåll är kaptialförstöring.  
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