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1. Sammanfattande bedömning  

Revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att granska styrning och 

kontroll av underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet samt vattenförsörjning. 

Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollmål 

gör vi följande bedömning: 

Vi bedömer att tekniska nämnden i huvudsak säkerställer en ändamålsenlig 

styrning och kontroll av vattenförsörjning ur ett långsiktigt perspektiv. Detta 

grundar vi på att styrande dokument såsom VA-översikten, VA-policy och VA-plan 

fastställts. Dessa beskriver hur VA-försörjningen ska utvecklas i kommunen. Vi 

bedömer att det delvis skett riskanalyser avseende vattenförsörjning vad gäller det 

framtida vattenförsörjningsbehovet. Riskanalyserna kan utvecklas när det gäller 

systematik och rapportering ifall åtgärder har vidtagits utifrån upprättade 

åtgärdsplaner.  

Vi bedömer att tekniska nämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning 

och kontroll av underhåll/förnyelse av VA-ledningssystem. Detta grundar vi på att 

underhålls-/förnyelseplaner samt riktlinjer delvis är framtaget. I granskningen har 

endast ett utkast gällande förnyelseplan för VA-ledningar redovisats. Vi bedömer att 

utkastet gällande förnyelseplanen behöver utvecklas främst när det gäller 

tidsomfattning både på kort och lång sikt. Nämnden behöver även en heltäckande 

bild avseende kommunens egentliga förnyelsebehov samt konsekvensanalyser som 

en del i deras möjlighet att styra, prioritera, kontrollera och följa upp verksamheten.  

Vi anser att nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningsnätet inte är tillräckligt 

utifrån det egentliga behovet. Enligt VA-planen samt våra beräkningar är 

nuvarande förnyelsetakten på en alltför låg takt. Vi ser positivt på nämndens arbete 

som föranlett en förändring av VA-taxan som innebär en möjlighet att öka på 

förnyelsetakten. 

Bedömningar gentemot kontrollmål återges nedan. 

Kontrollmål Bedömningar 

Finns det en långsiktig 

plan för kommunens 

vattenförsörjning? 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det i huvudsak finns en långsiktig plan för 

kommunens vattenförsörjning. Den långsiktiga VA-

planeringen i Gislaveds kommun består av tre olika delar VA-

översikten, VA-policy och VA-plan. Dessa beskriver hur VA-

försörjningen ska utvecklas i kommunen genom 

verksamhetsområden samt kommunens behov. 

Har det genomförts 

ändamålsenliga 

riskanalyser avseende 

vattenförsörjning vad 

Delvis uppfyllt 

Riskanalyser har delvis skett avseende vattenförsörjning vad 

gäller det framtida vattenförsörjningsbehovet. Under år 2014 

genomfördes en riksinventering, kritiska styrpunkter samt 
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gäller det framtida 

vattenförsörjningsbehovet? 

 

åtgärdsprioritering för ökad dricksvattensäkerhet. I 

granskningen har vi inte tagit del av någon uppföljning som 

visar ifall de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Övriga 

risker som nämnden identifierat är vattentäkter vid riksväg 

26 samt problem med kemikalier, giftiga ämnen, parasiter, 

virus, bakterier och ökad nederbörd.  

Vi vill även lyfta vikten av att riskanalyserna sker med 

tillräcklig systematik.   

Vi ser ett behov av att nämnden säkerställer vattenkvalitén. 

Utifrån redovisad statistik uppgår andel vattenprover med 

tjänligt med anmärkning i förhållande till antalet utförda 

prover för perioden till 9 % till 15 %.  

 

Finns det underhålls-

/förnyelseplaner samt 

riktlinjer?  

 

Delvis uppfyllt  

Underhålls-/förnyelseplaner samt riktlinjer är delvis 

framtagna. I samband med granskningen har endast ett 

utkast gällande förnyelseplan för VA-ledningar redovisats. 

Enligt VA-planens intentioner skulle en förnyelseplan ha 

tagits fram under år 2016.  

Nuvarande utkast gällande förnyelseplanen behöver 

utvecklas främst när det gäller tidsomfattning både på kort 

och lång sikt. Nämnden behöver vidare en heltäckande bild 

avseende kommunens egentliga förnyelsebehov samt 

konsekvensanalyser som en del i deras möjlighet att styra, 

prioritera, kontrollera och följa upp verksamheten.  

Hur är förhållandet över 

tid mellan underhållsplan, 

budget och genomfört 

förnyelsearbete? 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att förhållandet över tid mellan budget och 

genomfört förnyelsearbete har utvecklat sig i positiv 

utsträckning. Tidigare fanns det större avvikelser mellan 

budget och utfall när det gäller enstaka år men över tid är 

förhållandet i nivå med budget.  

Är nuvarande 

underhåll/förnyelse av VA-

systemet tillräckligt i 

förhållande till 

verksamhetens bedömning 

av det egentliga behovet? 

Inte uppfyllt  

Vi bedömer att nuvarande underhåll/förnyelse av VA-

ledningsnätet inte är tillräckligt utifrån det egentliga behovet. 

Enligt VA planen samt våra beräkningar är nuvarande 

förnyelsetakten på en alltför låg takt. Vi bedömer även att 

volymerna av behandlat spillvatten vid avloppsreningsverken 

samt bräddning indikerar på problem gällande in-läckage 

samt kombinerade spillvatten- och dagvattensystem. Vi ser 

positivt på nämndens arbete som föranlett en förändring av 

VA taxan som innebär en möjlighet att öka på 

förnyelsetakten.  

 

Vilken rapportering sker? 
Uppfyllt 

Rapportering sker i huvudsak till nämnden avseende 

verksamheten i form av delårsbokslut och årsredovisning. 

Därutöver redovisas investeringsprojekt löpande under året 
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samt att särskilda rapporter avseende vattenläckor, förnyelse 

ledningsnät m.m. sker. 

  

1.1. Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi tekniska nämnden att:  

Säkerställa att nuvarande behov av vatten samt utbyggnad av verksamhetsområden 

ska tillgodoses utifrån de vattentäkter som kommunen idag använder sig av på lång 

sikt. 

Utveckla nämndens arbete gällande riskanalyser avseende vattenförsörjning vad 

gäller det framtida vattenförsörjningsbehovet. Nämnden behöver även säkerställa 

att tillräckliga åtgärder vidtas.  

Säkerställa att en förnyelseplan tas fram både på kort och lång sikt. Vidare behöver 

nämnden en heltäckande bild avseende kommunens egentliga förnyelsebehov samt 

konsekvensanalyser som en del i deras möjlighet att styra, prioritera, kontrollera 

och följa upp verksamheten.  

Öka förnyelsetakten för att komma tillrätta med de delar av ledningsnätet som är 

eftersatt.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Under senaste året har det uppmärksamts av såväl media och offentliga 

myndigheter att grundvattennivåerna i stora delar av Sverige är nere på rekordlåga 

nivåer. Det faktum att grundvattennivåerna minskar riskerar att påverka 

kommunernas möjligheter till att upprätthålla en ändamålsenlig vattenförsörjning 

till dess medborgare.  

Underhåll och förnyelse av de kommunala försörjningssystemen är en betydande 

utmaning för Sveriges kommuner och en betydande faktor för att upprätthålla en 

god ekonomisk hushållning. Brister underhållet kan det leda till försämrad service 

och kvalitet samt att det kan bli mycket kostsamt att återställa tillgångarna till 

normal standard om förslitningen har blivit för omfattande. Det är av stor betydelse 

att underhåll av vatten- och avloppssystem sker kontinuerligt och långsiktigt då det 

berör tillgångar med mycket lång livslängd (ibland över 100 år). Som stöd för 

underhålls- och förnyelsearbetet är tydliga mål, riktlinjer, rutiner och planer viktiga 

för att kunna styra, prioritera och följa upp verksamheten utifrån perspektivet 

långsiktigt hållbart underhåll och förnyelse av de kommunala systemen.  

De förtroendevalda revisorerna har efter genomförd väsentlighets- och riskanalys, 

beslutat om en granskning av VA-nätets underhåll samt kommunens 

vattenförsörjning. 

2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer tekniska nämnden en ändamålsenlig styrning och kontroll av 

underhåll/förnyelse av VA ledningssystem och vattenförsörjning ur ett långsiktigt 

perspektiv?  

Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: 

 Nämndens reglemente 

 Kommunallagen  

 Interna styrdokument 

 Kommunfullmäktiges budget 

 Lag om allmänna vattentjänster  

 

Följande kontrollområden har formulerats: 

 Finns det en långsiktig plan för kommunens vattenförsörjning? 

 Har det genomförts ändamålsenliga riskanalyser avseende 

vattenförsörjning? vad gäller det framtida vattenförsörjningsbehovet? 

 Det finns underhålls-/förnyelseplaner samt riktlinjer?  
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 Hur är förhållandet över tid mellan underhållsplan, budget och genomfört 

förnyelsearbete? 

 Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-systemet tillräckligt i förhållande 

till verksamhetens bedömning av det egentliga behovet? 

 Vilken rapportering sker?  

 

2.3. Metod och avgränsning 
Granskningen avser revisionsår 2017 och ansvarig nämnd är tekniska nämnden. 

Granskningen har genomförts genom relevanta dokumentstudier avseende bl.a. 

nämndens reglemente, VA-översikt, VA-policy, VA-plan, budget 2017, 

statistikuppgifter från Svenskt Vatten, intern kontrollplan 2017-2018, 

Riksinventering vattenverk, Verksamhetsrapport VA 2016, förnyelseplan för VA-

ledningar (utkast) samt övrig information som driftstatistik och ekonomisk 

information.   

Vi har gått igenom nämndens sammanträdesprotokoll för perioden 2017-01-25 tom 

2017-11-15.  

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, tillförordnad VA chef, 

avdelningschef tekniska förvaltningen samt ekonom.  

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Mål och riktlinjer 
3.1.1. Lagstiftning  

Lagar som reglerar hur kommunen ska agera för att säkerställa vattnet som oändlig 

resurs och livsmedel är framförallt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

Miljöbalk (1998:808), Plan- och bygglag (2010:900). Lagstiftningen reglerar när 

det exempelvis ska upprättas så kallade verksamhetsområden, hur tillsyn ska 

genomföras, vilka hänsyn som ska tas vid planering och exploatering. Vidare finns 

Vattendirektivet (EU:s ramdirektiv), Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), 

Skydda vattnet – strategisk dricksvattenskydd i kommunerna (SKL) m.fl.  

Då dricksvatten utgör ett viktigt livsmedel har även Livsmedelsverket, genom sina 

författningar, inflytande över hur dricksvattenanläggningar ska skötas och driften 

säkerställas.  

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en 

vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). I rapporten redogörs för 

myndigheternas syn på det kommunala ansvaret för VA-planering och hur 

kommunerna kan planera för en trygg och hållbar VA-försörjning. 

3.2. Långsiktig plan för kommunens 
vattenförsörjning 

Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att hantera frågan om ansvaret för 

att lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang med en allmän VA-anläggning. 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för VA-försörjning inom 

Gislaveds kommun. I Gislaved delas det praktiska ansvaret mellan 

kommunstyrelsen, tekniska nämnden och bygg-och miljönämnden. 

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande bebyggelseplaneringen. Tekniska 

nämnden är huvudman för den allmänna VA-försörjningen och ansvarar för drift 

och utbyggnad av densamma. Den allmänna VA-verksamheten finansieras genom 

avgifter i den kommunala VA-taxan. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för 

tillstånd och bygglov och är dessutom tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. En del i 

detta arbete är kontroll av alla enskilda VA-anläggningar. 

Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunen fullgör skyldigheten att tillgodose 

behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen har även en viktig roll som samtalspart och 

stöd i kommunernas VA-planering. Länsstyrelsen har ett ansvar att bistå med 

planeringsunderlag för planering av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Ett 

av dessa underlag bör utgöras av en regional vattenförsörjningsplan som bl.a. 

tydliggör vilka vattenresurser som anses viktiga ur ett regionalt perspektiv. 

Enligt SOU 2000:52 förekommer vattenförsörjningsplan som begrepp i de 

nationella miljömålen Grundvatten av god kvalitet samt Levande sjöar och 
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vattendrag. Syftet med en vattenförsörjningsplan anges att vara att säkra 

dricksvattenförsörjningen.  

En vattenförsörjningsplan ska bestå av två delar. En översikt över tillgängliga 

vattenresurser och en prioritering av vilka resurser som är viktigast. I översikten 

görs en inventering av vilka resurser som finns i dag och vilka som förväntas finnas i 

framtiden. Behoven av dricksvatten ska också identifieras både utifrån situationen 

idag och i framtiden. Enligt SGU rekommenderar de att vattenförsörjningsplaner 

ska göras både på regional och kommunal nivå. En regional plan är ett viktigt 

verktyg för att samverka om skydd för vattenresurser över kommungränserna. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har under 2015 tagit fram en regional 

vattenförsörjningsplan som pekar ut dricksvattenresurser som anses viktiga för 

länets nutida och framtida dricksvattenförsörjning. Enligt denna beräknas ett 

framtida vattenbehov år 2025 motsvara ett behov på 2,16 miljoner m3/år.   

VA-planering i Gislaveds kommun består av olika delar och genomförs stegvis, se 

figur nedan 

 

VA-översikten syftar till att ge en översiktlig analys av de befintliga 

förutsättningarna och problemställningarna som finns för VA-försörjning i 

Gislaveds kommun. VA-översikten är inte politisk antagen utan en ren 

faktasammanställning. Översikten bygger i stor del på kartmaterial som uppdateras 

löpande.  

VA-policyn är de politiska ställningstaganden som styr Gislaveds kommun mot en 

hållbar VA-försörjning. VA-policyn innehåller riktlinjer och metoder för VA-

planering och syftar till att utgöra ett stöd för förvaltningarnas hantering av VA-

frågor. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-27 § 103.  

VA-planen är den handlingsplan som blir resultatet när VA-policyn tillämpas på 

VA-översikten. VA-planen fungerar i praktiken som en prioriteringslista för hur VA-

försörjningen ska utvecklas i kommunen. Antagen av kommunfullmäktige § 51 

2016-03-31. Enligt VA-planen har en översyn av kommunens allmänna VA-nät 

genomförts. Det befintliga allmänna va-nätet är inte utbyggt så att det täcker allt 

som borde vara verksamhetsområde. I VA-planen anges att 900 fastigheter saknar 

dagvattenservis och antalet tätortsnära fastigheter som saknar VA anslutning 

uppgår till ca 250. I VA-planen under rubriken Från enskilt till allmänt VA anges 

att 12 geografiska bostadsområden har ett behov av allmänt VA, 12 bostadsområden 

ligger i en gråzon mellan allmänt VA och enskilt VA.  De områden med störst behov 

av och bäst förutsättningar för allmänt VA är Öreryd, Södra Gussjön, Arnåsholm 

och Ås. 
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Enligt VA-översikten redovisas ett avsnitt kring kommunens nuvarande VA 

försörjning samt kommunens behov av VA utifrån de demografiska 

förutsättningarna. 

För att trygga vattenförsörjningen finns vattenskyddsområden vid de flesta av de 

allmänna dricksvattentäkterna. Det pågår för närvarande uppdatering och utökning 

av skyddsbestämmelserna för samtliga allmänna vattentäkter. Kommunen väntar 

på Länsstyrelsens beslut i fråga.  

Reservvattentäkter finns i dagsläget i Smålandsstenar och Hestra. I Gislaved pågår 

anläggandet av en ny vattentäkt/reservtäkt i Slätteryd. Mellan Gnosjö kommun och 

Gislaveds kommun har en överföringsledning för dricksvatten byggts. Vid kris 

skulle Gislaveds och Gnosjö kommuner kunna hämta reservvatten mellan varandra. 

Nedan framgår vattendomarna för Gislaved och Smålandsstenar. Vattendomar för 

de mindre täkterna saknas. Nedan information utgår ifrån fastställda uttag samt 

kommunens medeluttag. Utifrån lämnade uppgifter framgår att kommunen ligger 

under de tillåtna gränserna för uttag.   

Vattentäkter  Medeluttag Maxuttag Kommunens medeluttag 

Gislaved                                   

 

8 100 m3/dygn 12 000 m3/dygn 3 800 m3/dygn 

Smålandsstenar                       2 900 m3/dygn 4 350 m3/dygn 1 000 m3/dygn 

 

Enligt VA-planen behöver kommunen bevaka krav som kan komma ur den 

regionala vattenförsörjningsplanen eftersom tre stora vattenresurser i kommunen 

ingår bland de som pekats ut som regionalt viktiga. Dessa är 

grundvattenförekomsten Gislaved-Alabo, sjön Bolmen och ån Nissan. Kommunens 

förhållningssätt hanteras i den kommunomfattande översiktsplanen. 

I VA-policyn framgår målet om att Gislaveds kommun ska ha en säker, 

klimatanpassad och hållbar VA-försörjning som bidrar till bebyggelseutvecklingen i 

kommunen. VA-hanteringen ska utformas och skötas så att människors hälsa 

tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Under rubriken Dricksvatten anges 

att dricksvatten av god kvalitet är avgörande för människors hälsa. I Gislaveds 

kommun får 83 % av invånarna sitt dricksvatten från allmänna (kommunala) 

anläggningar. De övriga har enskild vattenförsörjning. I VA-policyn framgår även 

politiska ställningstaganden och konsekvenser gällande dricksvatten, se bilaga 1.  

3.2.1. Bedömning  

Finns det en långsiktig plan för kommunens vattenförsörjning? 

Vi bedömer att det i huvudsak finns en långsiktig plan för kommunens 

vattenförsörjning. Den långsiktiga VA-planeringen i Gislaveds kommun består av 

tre olika delar VA-översikt, VA-policy och VA-plan. Dessa beskriver hur VA-

försörjningen ska utvecklas i kommunen genom verksamhetsområden samt 

kommunens behov. 
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Vi anser utifrån lämnade uppgifter kring fastställda vattendomar och kommunens 

medeluttag att det finns en skillnad som inte vittnar om ett akut behov.  

Vi ser positivt på att det finns vattenskyddsområden vid flertal av de allmänna 

dricksvattentäkterna och att det pågår ett arbete med uppdatering och utökning av 

skyddsbestämmelserna för samtliga allmänna vattentäkter.  

3.3. Riskanalyser avseende vattenförsörjning 
vad gäller det framtida 
vattenförsörjningsbehovet 

Kommunfullmäktige beslutade i 2015-10-29 § 147 om en risk– och 

sårbarhetsanalys. I planen definieras samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska områden varav vatten och avlopp utgör exempel på en sådan. Tekniska 

förvaltningen och socialförvaltningen har klassificerat förorenat vatten med högsta 

risken. Vilket innebär katastrofal konsekvens, drabbas av sådana störningar och av 

sådan grad att verksamheten inte fungerar utan att åtgärder vidtas, verksamheten 

kan inte upprätthållas. 

Tekniska nämnden har tagit fram ett dokument 2016-10-24, Nödvattenplan för 

Gislaveds kommun som ska fungera som riktlinjer vid akuta 

vattenförsörjningsproblem. I riktlinjen framgår bl.a. prioriterade abonnenter, 

omfattning av nödvattentankar samt dess placering vid eventuella kriser.  

 

I såväl Länsstyrelsens rapport som i kommunens VA-policy anges risker och hot 

mot huvudvattentäkter. Genom vattenskyddsområdet går riksvägarna 26 och 27. 

Inom grundvattenområdet finns ett stort antal förorenade områden som gör att 

kemisk status inte uppnås till år 2021. Kommunen har under år 2012 köpt 

fastigheten Norra Nissastigen 110 som ligger i anslutning till vattenskyddsområdet i 

Smålandsstenar och därefter vidtagit åtgärder. Syftet beskrivs ha varit för att 

skydda vattenskyddsområdet.  

 

I VA-policyn framgår kommunens ställningstagande om att den allmänna 

vattenförsörjningen i första hand ska baseras på grundvatten. Detta medför att det 

är särskilt viktigt för kommunen att arbeta med grundvattenskydd. Detta ska göras t 

ex. genom att driva frågan om vattenskyddsåtgärder gentemot Trafikverket längs 

väg 26 både vid Gislaved och vid Smålandsstenar. Vidare anges att de största hoten 

för dricksvattnet är problem med kemikalier, giftiga ämnen, parasiter, virus, 

bakterier och ökad nederbörd. Vattenkvaliteten i Gislaveds kommun beskrivs som 

god och det ställs höga krav på kvalitet i alla led gällande produktion och 

distribution. För att garantera kvalitén på dricksvattnet utförs löpande egenkontroll 

i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter. Processerna övervakas via 

dataövervakning, vattenprovtagning, kundkontakter och besök på anläggningarna. 

Bygg- och miljönämnden utövar löpande tillsyn över vattenhanteringen med stöd av 

livsmedelslagstiftningen. Prov på vatten tas enligt rekommendation från Svenskt 

Vatten avseende förekomst av kemiska ämnen och av mikrobakteriella ämnen.  

Samtliga prover från de allmänna vattenanläggningarna analyseras av 

ackrediterade laboratorium. Några gånger per år utförs en mer utförlig analys, en så 
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kallad utvidgad kontroll där ett stort antal parametrar som inte ingår i det normala 

kontrollprogrammet kontrolleras. Enligt inrapporterad statistik till Svenskt Vatten 

uppgår antalet otjänliga prover (kemisk och mikrobiologisk undersökning) i 

kommunen för perioden 2012-2016 till 3 prover och som avser mikrobiologiska. 

Andel vattenprover med tjänligt med anmärkning i förhållande till antalet utförda 

prover uppgår för samma period till 9 % - 15 % (se vidare avsnitt 3.4.1). 

 

Enligt intervjuer med tillförordnad VA chef anges att mätningar av grundvatten 

nivåer sker digitalt och manuellt vid vattentäkterna samt omkringliggande brunnar 

för att undersöka förändringar av grundvattennivåerna. Grundvattennivåerna 

beskrivs under sommaren 2017 varit lägre än normalt, dock aldrig så låga att det var 

aktuellt att införa några restriktioner för vattenanvändningen. 

 

Tekniska förvaltningen tog under år 2014 fram riskinventering, kritiska styrpunkter 

samt åtgärdsprioritering för ökad dricksvattensäkerhet för samtliga vattenverk. 

Enligt intervjuer har åtgärder vidtagits utifrån genomförd riskinventering och 

åtgärdsprioritering men någon formell uppföljning har inte gjorts. 

Det pågår ett arbete med att utveckla en ny vattentäkt i Gislaved som även kan förse 

Anderstorp och Reftele med vatten. Verksamheten ser idag en risk att ytvatten från 

Nissan i samband med översvämningar tränger in i nuvarande vattentäkt i Gislaved.  

3.3.1. Bedömning  

Har det genomförts ändamålsenliga riskanalyser avseende vattenförsörjning vad 

gäller det framtida vattenförsörjningsbehovet? 

Vi bedömer att det delvis skett riskanalyser avseende vattenförsörjning vad gäller 

det framtida vattenförsörjningsbehovet.  

Vi ser positivt på att nämnden under år 2014 genomförde en riksinventering, 

kritiska styrpunkter samt åtgärdsprioritering för ökad dricksvattensäkerhet. I 

granskningen har vi inte tagit del av någon uppföljning som visar ifall att de 

föreslagna åtgärderna har vidtagits. Övriga risker som nämnden identifierat är 

vattentäkter vid riksväg 26 samt problem med kemikalier, giftiga ämnen, parasiter, 

virus, bakterier och ökad nederbörd. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer 

att tillräckliga åtgärder vidtas utifrån de risker som verksamheten identifierat. Vi 

vill även lyfta vikten av att riskanalyserna sker med tillräcklig systematik.   

Vi ser ett behov av att nämnden säkerställer vattenkvalitén. Utifrån redovisad 

statistik uppgår andel vattenprover med tjänligt med anmärkning i förhållande till 

antalet utförda prover för perioden till 9 % - 15 %. Tjänligt med anmärkning innebär 

att vattnet inte är helt bra, men det bedöms inte medföra någon omedelbar 

hälsorisk. Det visar på att vattnet har påverkats av någon föroreningskälla och att 

det i framtiden kan finnas en risk att vattnet bli otjänligt om inga åtgärder vidtas. 
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3.4. VA-ledningsnätet underhålls-
/förnyelseplaner   

Avloppsledningsnätet i kommunen består av spillvatten och dagvatten samt s.k. 

kombinerade avloppsledningar (både spill- och dagvatten i samma ledning). 

Tekniska förvaltningen arbetar för att bygga bort de kombinerade 

avloppsledningarna och ersätta dem med så kallade duplikatsystem, dvs. separata 

ledningar för spill- och dagvatten. Ledningsnätet kontrolleras i samband med det 

löpande förnyelsearbetet på nätet.  

Andelen anslutna till vattenledningsnätet och spillvattenledningsnätet uppgår i 

Gislaveds kommun till ca 80 %. Antalet vattenverk uppgår till 8 vattenverk och 9 

avloppsreningsanläggningar i Gislaveds kommun. Nedan redovisas ledningsnätet i 

kommunen per kilometer, hämtat från Svenskt vatten (VASS). Svenskt vatten är 

branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige.  

 

Ledningsnätet är ihopkopplat i olika geografiska områden: 

 Reftele, Anderstorp, Hestra och Gislaved (vatten och spillvatten) 

 Smålandsstenar och Skeppshult (vatten) 

 Övriga orter har egna nät för både vatten och spillvatten 

 

Äldre delar av vattenledningsnätet består av järn med vissa korta delar av betong. 

Enligt intervjuerna används inga vattenledningar som innehåller asbest. 

Avloppsledningarna är främst av betong även om nya ledningar som läggs är av 

plast. Förutom materialet i ledningar är grundvattennivåer, markens korrosiva 

egenskaper, material i ledningsschakt samt det sätt ledningar anlagts, faktorer som 

påverkar ledningarnas livslängd. Utbyggnad av kommunernas ledningsnät har 

främst skett från 1960-talet och framåt.  

Ledningskartverket finns digitalt dokumenterade i databas och förvaltningen 

använder programmet Geosekma för att illustrera, planera samt tillföra nya fakta 

om kommunens ledningssystem. Programmet används även inom avdelningarna 

gata, trafik och byggnadskontoret inom kommunen. Fördelen med ett gemensamt 

program är att det ger en mer heltäckande bild av ledningsnät och tomtgränser. 

Enligt förvaltningen anges att tillförlitligheten till systemets kartor uppgår till ca 

90-95 %. Det förekommer fel i kartverktyget och det rör främst äldre ledningar. I 

programmet registreras samtliga akuta händelser som läckor och stopp för att på så 

vis bygga upp en kunskapsbank över ledningarnas status. VA-ledningssystemet 

finns även dokumenterat i pappersform av ritningar och relationshandlingar.   

Verksamheten beskriver att det finns ett etablerat samarbete och regelbundna 

träffar sker med övriga ledningsaktörer, VA, el, fiber, fjärrvärme etc. 

Ledningsnät 2016 2015 2014 2013 2012

Vatten, km 315 313 306 308 305

Spillvatten, km 281 287 280 279 276

Dagvatten, km 215 215 215 215 214

Summa, km 811 815 801 802 795
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3.4.1. Underhålls/förnyelseplaner  

Det finns flera begrepp som används för att beskriva och analysera underhåll och 

förnyelse inom VA-branschen. Begreppet underhåll används för de åtgärder som 

enbart för en viss tidsperiod avhjälper problemet. En underhållsåtgärd är alltså en 

återkommande uppgift. Förebyggande underhåll är insatser som handlar om 

spolning av ledningar enligt plan, rotskärning, underhåll av diken, motionering av 

ventiler med mera.  Förnyelse innebär antingen att ledningsdelar byts ut mot 

motsvarande standard/kapacitet eller att kapaciteten förbättras. 

I VA-planen fastställd av kommunfullmäktige anges att en förnyelseplan ska tas 

fram till år 2016. 

Underhållsplan 

Förvaltningen beskriver att underhållsplanen över ledningsnätet uppdateras. Olika 

typer av schemalagda underhållsåtgärder på spill- och dagvattennätet är bl.a. 

rensning av galler och utlopp av dagvattenledningar, spolplaner för 

ledningssträckor avseende fett samt avseende rötter (där rotskärning även sker).  

Läcksökning sker inte systematisk. Utrustning finns men brist på personal anges 

som en orsak att det inte sker. 

I systemet Geosekma registreras samtliga akuta händelser, driftstörningar och 

insatser som exempelvis typ av problem, vad som orsakat problemet, hur problemet 

avhjälpts, ledningens nuvarande skick etc. Uppstår ett stopp, exempelvis att en 

ledning behöver spolas registreras detta, om det visar sig att stopp ofta förekommer 

ökar antalet spolningar. Detta ligger sedan bl.a. till grund för eventuell förnyelse av 

ledningen. Kostnader för underhåll bokförs som driftkostnad.  

Förnyelseplan  

I VA-planen anges att förnyelsetakten på det allmänna ledningsnätet behöver öka 

för att klara av att ersätta ledningarna innan de blir för gamla och kollapsar. Enligt 

intervjuer med förvaltningsledningen anges att nuvarande underhåll/förnyelse av 

VA-systemet inte är tillräckligt i förhållande till verksamhetens bedömning av det 

egentliga behovet. Enligt VA-planen uppgår förnyelsetakten till 350-400 år. De 

bästa ledningarna anses kunna vara driftsäkra i ca 100 år varför förnyelsetakten på 

sikt bör ligga på 100 år. Med nuvarande personalstruktur inom VA-verksamheten är 

det inte möjligt att nå en förnyelsetakt på 100 år utan 200 år bedöms som mer 

rimligt. Förnyelsetakten föreslås därför öka stegvis, vilket innebär ökade kostnader 

för VA-verksamheten vilket ger behov av att höja VA-taxan. Planeringen och 

prioriteringen av förnyelse görs av tekniska kontoret genom framtagande av 

förnyelseplan. Enligt förvaltningsledningen anges även att anläggningarna 

(vattenverk och avloppsverk) har ett investeringsbehov. Hur stort detta behov är 

har inte kunnat preciseras. I VA-planen anges under åtgärdslista att en 

förnyelseplan över det allmänna VA-ledningsnätet ska tas fram till år 2016. I 

samband med granskningen har ett utkast på förnyelseplan redovisats. I utkastet 

redovisas att för att klara förnyelsetakt på 100 år krävs en förnyelse på ca 8 km 

ledning årligen. Enligt VA-planen ska förnyelsetakt om 200 år nås 2019 och 

förnyelsetakt om 100 år ska nås 2022. Detta innebär ytterligare årliga 

investeringsbehov på 6,5 - 10,5 mnkr och innebär att VA-taxan behöver höjas med 
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ca 14-21 %. I utkastet av förnyelseplanen framgår översiktligt vilka ledningar som 

behöver bytas ut samt prioritering på 1-3 år. Förnyelseplanen baseras i huvudsak på 

kartläggning av VA-nätet genom kunskap om ledningssträckor med problem genom 

programmet Geosekma. Någon systematisk filmning av hela ledningsnätet beskrivs 

inte ske. Uppgifter om vad respektive åtgärd beräknas kosta framgår inte och hur 

ofta förnyelseplanen ska uppdateras framgår inte. Det är oklart på vilken nivå 

nämnden fått förnyelseplanen redovisad för sig. 

Kostnaderna för förnyelse kostnadsförs som en investering. 

Reinvesteringar i nätet utförs i huvudsak av egen personal. Nedan redovisas 

förvaltningens uppgifter avseende budget, utfall samt budgetavvikelse för perioden 

2010-2017 i mnkr.   

 

Enligt Svenskt Vatten1 bör förnyelsetakten ligga på 0,6-0,7 % för de kommande 70 

åren vilket innebär en förnyelsetakt på 140-170 år. Vidare beskrivs att 

ledningsnäten har olika livslängd beroende av rörmaterial, förekomst, dimensioner 

och egenskaper. Nedan presenteras en sammanfattning av de material som 

redogörs för:  

Rörmaterial Medianlivslängd 

Segjärn >100 år 

PE  50 till mer än 100 år (beroende på förekomst) 

PVC 50 till mer än 100 år (beroende på förekomst) 

Plast  >100 år 

Betong (förekomst 1940-talet) >100 år om de är under belastningsnivån 

Betong  >100 år  

Stålrör Cirka 60 år, under ogynnsamma förhållanden 40 år 

 

Förnyelsetakten visar hur många meter ledningar som förnyas årligen i förhållande 

till hur många meter ledning som är lagd. I Sverige är medianvärdet för 

förnyelsetakten på vattenledning (enligt VASS) 0,4 % för åren 2007-2009, för 

spillvattenförande nätet 0,4 % och för dagvattennätet 0,3 %. Utifrån statistik som 

redovisats in till Svensk Vatten uppgår förnyelsetakten (km) i Gislaveds kommun 

(nyanläggning ingår inte) på ledningsnätet enligt nedan tabell. Förnyelsetakten 

under perioden (2012-2016) uppgår till 208 och 1 428 år (inklusive relining).       

                                                             
1 Förnyelseplanering av Va-nät, Svenskt Vatten Utveckling 

2017* 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Utfall 9,7 11,8 11,9 8,8 7,7 8,1 3,9 3,2

Budget 12,4 11,7 9,1 0 -0,5 10 9,7 11,2

Avv -2,7 0,1 2,8 8,8 8,2 -1,9 -5,8 -8

*Beräknat utfall 2017
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3.4.2. Nyckeltal VA 

Nyckeltalen nedan är hämtade från förvaltningen som inregistrerat dessa i VASS 

som administreras av Svenskt Vatten. Kommunerna rapporterar årligen in statistik 

som används för analys och jämförelse mellan Sveriges kommuner. Antalet läckor 

på vattenledningsnätet har över tid legat på en stabil nivå, däremot har en 

fördubbling skett under år 2016. När det gäller debiterat vatten/producerat vatten 

finns en diskrepans vilket främst förklaras av mindre och större vattenläckor. 

Förvaltningen beskriver även att det finns problematik med in-läckage i 

spillvattenledningarna som i sin tur påverkar belastningen vid 

avloppsreningsverken och som i sin tur kan leda till bräddning. Mängden bräddning 

relateras oftast till stora nederbördsmängder. Andelen tillskottsvatten ligger i 

intervallet 34 % till 156 % under perioden. En markant förbättring har dock skett 

under år 2016. Utifrån SMHIs vädertjänst framgår att år 2016 var ett år med relativt 

liten nederbörd i upptagningsområdet.     

 

 

3.4.3. Bedömning  

Finns det underhålls-/förnyelseplaner samt riktlinjer? 

Hur är förhållandet över tid mellan underhållsplan, budget och genomfört 

förnyelsearbete?  

Är nuvarande förnyelse/underhåll av VA-systemet tillräckligt i förhållande till 

verksamhetens bedömning av det egentliga behovet?  

Vi bedömer att underhålls-/förnyelseplaner samt riktlinjer delvis är framtagna. Vi 

har i samband med granskningen fått ta del av ett utkast gällande förnyelseplan för 

VA-ledningar. Enligt VA-planens intentioner skulle en förnyelseplan ha tagits fram 

under år 2016. Vi bedömer att utkastet gällande förnyelseplanen behöver utvecklas 

främst när det gäller tidsomfattning både på kort och lång sikt. Vidare bedömer vi 

att nämnden behöver en heltäckande bild avseende kommunens egentliga 

förnyelsebehov samt konsekvensanalyser som en del i deras möjlighet att styra, 

prioritera, kontrollera och följa upp verksamheten. Vi rekommenderar att nämnden 

även fastställer förnyelseplanen. 

Ledningsnät förnyelse 2016 2015 2014 2013 2012

Vatten, km 1,0 1,0 0,0 0,4 2,6

Spillvatten, km 1,0 0,5 0,6 1,0 1,1

Dagvatten, km 1,0 0,5 0,0 0,4 0,1

Summa, km 3,0 2,0 0,6 1,9 3,8

Förnyelsetakt i % 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,5%

Förnyelsetakt i år 270 408 1428 432 208

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012

Tjänligt med anmärkning, % 9% 11% 15% 12% 13%

Debiterat vatten/ levererat vatten, % 75% 67% 64% 68% 70

Antal läckor, vattenledningsnätet 26 15 13 16 13

Översvämning, källare 2 4 4 4 11

Behandlat spillvatten/levererat vatten, % 134% 193% 207% 172% 256%

Bräddning m3 0 60 000 129 820 0 268 000
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Vi bedömer att förhållandet över tid mellan budget och genomförd förnyelse har 

utvecklats i positiv utsträckning. Tidigare fanns det större avvikelser mellan budget 

och utfall när det gäller enstaka år men över tid är förhållandet i nivå med budget.   

Vi bekräftar nämndens bild av att nuvarande underhåll/förnyelse av VA-

ledningsnätet inte är tillräckligt utifrån det egentliga behovet. Enligt VA-planen 

samt våra beräkningar är nuvarande förnyelsetakten på en alltför låg takt. Vi 

bedömer även att volymerna av behandlat spillvatten vid avloppsreningsverken 

samt bräddning indikerar på problem gällande in-läckage samt kombinerade 

spillvatten- och dagvattensystem. Även förhållandet mellan debiterat och 

producerat vatten visar på läckor. Enligt Svenskt Vatten bör förnyelsetakten uppgå 

till 140-170 år. Vi ser positivt på nämndens arbete som föranlett en förändring av 

VA-taxan som innebär en möjlighet att öka på förnyelsetakten.  

Vi bedömer att det finns förutsättningar för en god styrning och kontroll med 

anledning av att ledningskartverket finns digitalt och att Geosekma används för att 

illustrera, planera och tillföra fakta om ledningssystemet. 

3.5. Rapportering  
Kommunen använder sig av Svenskt Vattens Statistik System (VASS) där 

information om de olika VA-organisationerna i Sverige finns redovisat. Här finns 

möjlighet att jämföra sin egen verksamhet med andra huvudmän. Förvaltningen 

lämnar årligen in statistik och nyckeltal till Svenskt Vatten. Enligt intervjuerna 

redovisas väsentliga statistikuppgifter muntligt och skriftligt till nämnden samt i 

samband med rapporten verksamhetsgenomgång VA. 

Rapportering till nämnden sker i huvudsak genom delårsrapport och 

årsredovisning. Särskilda händelser som vattenläckor, rapporteras löpande 

muntligt vid nämndsmöten. Under 2017 har följande ärenden (protokoll 2017-01-25 

tom 2017-11-15) varit uppe för beslut/information av tekniska nämnden som berör 

VA: 

 

 Taxa för vatten och avlopp 2018, Tekniska förvaltningen har sett över och 

arbetat om Gislaveds kommuns VA-taxa med hjälp av konsult. Tekniska 

nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2018, 

daterad den 19 september 2017, samt att föreslå kommunfullmäktige att 

anta nya anläggningsavgifter för 2019. Tekniska nämnden 2017-09-20 §83. 

 Information om verksamhetsrapporter för renhållning samt vatten och 

avlopp (VA) 2016 Verksamhetsgenomgång VA. Rapporten avsåg bl.a. 

ledningsförnyelse, kommande förändringar (påverkan på verksamheten), 

investeringsprojekt, bräddning, producerat och mottaget vatten, 2017-04-19 

§ 42.  

 Information om Svenskt Vattens förslag till förändringar i Lagen om 

allmänna vattentjänster, 2017-05-17 § 51. 

 Nämndens delårsrapport där den ekonomiska redovisningen framgår 

avseende driftkostnader samt investeringar. 2017-09-20 § 82. 

 



 

December 2017 
Gislaveds kommun        17 av 18 
PwC 

 

 

Löpande information om investeringsprojekt 2017 gällande VA redovisas vid 

nämndssammanträden. 

 

Nämnden har för år 2017 beslutat om en intern kontrollplan med tillhörande 

riskanalys samt kontrollmoment.  Följande kontroller avser VA verksamheten: 

 Att brandvatten fungerar angående räddningstjänstens behov. 

 Bräddning av spillvatten  

 Utsläpp till reningsverk från tredje part 

 
 

3.5.1. Bedömning  

Vilken rapportering sker?  

Vi bedömer att rapportering i huvudsak sker till nämnden avseende verksamheten i 

form av delårsbokslut och årsredovisning. Därutöver redovisas investeringsprojekt 

löpande under året samt särskilda rapporter avseende vattenläckor, förnyelse 

ledningsnät m.m.  

Rapportering till Svenskt Vatten sker årligen, vilket ger nämnden ett underlag för 

vidare analyser och jämförelser.  

     

2017-12-13   

Carl-Magnus Stenehav    

Uppdragsledare   
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4. Bilaga 1  

Politiska ställningstaganden Konsekvenser 

Den allmänna dricksvatten-

försörjningen ska i första hand 

baseras på grundvatten. 

 

Ställningstagandet gör det viktigt för kommunen att arbeta med 

grundvattenskydd. 

Skyddet av vattentäkter ska 

generellt ges företräde gentemot 

andra intressen. 

Kommunens två största dricksvattentäkter hotas av trafiken på 

väg 26. Vägen är ett tydligt ex på ett annat intresse och där är 

kommunen beroende av Trafikverket i arbetet med att skydda 

vattnet. Den aktuella grundvatten-förekomsten är utpekad som 

ett regionalt intresse för dricksvattenförsörjning och bör 

skyddas även av detta skäl. Skydd av allmänt dricksvatten kan 

också ge ekonomiska konsekvenser för enskilda 

verksamhetsutövare och kommunen kan i så fall bli 

ersättningsskyldig. 

Stora vattentäkter i kommunen ska 

ges formellt skydd. 

 

Vattenskyddsområdena för de allmänna vattentäkterna måste 

hållas uppdaterade. Större enskilda vattentäkter (enligt SLVFS 

2001:30) ska också skyddas. Detta bör lämpligen ske som ett 

samarbete mellan bygg- och miljönämnden och 

vattentäktsinnehavaren. 

 

Kommunen ska verka för att alla 

invånare ska använda ett tjänligt 

dricksvatten. 

 

Kommunen måste arbeta för långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning i de allmänna systemen. Enskilda 

brunnsägare måste informeras så att de genomför 

vattenprovtagning med jämna mellanrum. Var kommunen är 

ansvarig att ordna med dricksvattenförsörjning styrs av 

vattentjänstlagen. Det krävs att det finns behov att ordna 

vattenförsörjning i ett större sammanhang utifrån hälsa eller 

miljö. 

 

Allmänna vattentäkters tillgång till 

reservvatten ska tryggas. 

 

Säkerställande av reservvattenförsörjning kan hanteras olika 

beroende på läge, storlek och täktutformning. Det ska finnas en 

planering för hur de allmänna vattentäkterna ska kunna 

ersättas vid längre avbrott eller om en täkt långsiktigt slagits ut. 

Att trygga reservvattenförsörjning kan komma att kräva 

investeringar i exempelvis reservbrunnar eller 

överföringsledningar. 

 

 


