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Christina Englund
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Datum

Diarienummer

2014-09-08

2014/267

MISSIV

Remiss. Vatten- och avloppsplan för
Nordanstigs kommun
Nu kan du lämna synpunkter på de nya styrdokument (VA-plan)
som tagits fram för vatten- och avloppsfrågor i Nordanstigs
kommun. Du kan lämna dina synpunkter på remissen fram till
den 15 oktober 2014.
För att möta de krav som idag ställs när det gäller kommunal vattenoch avlopp (VA) har förslag på styrdokument för Nordanstigs
kommun tagits fram.
Styrdokumenten ska skapa förutsättningar för att få en långsiktig
och hållbar planering för VA-försörjningen i hela kommunen, både
för den allmänna (kommunala) som den enskilda VA-försörjningen.
Genom VA-planen ska VA-frågor och behov förankras hos både
politiker och tjänstemän. Likaså ska fastighetsägare få tydligare
information kring framtida utbyggnad av VA. Dokumenten
innehåller långsiktiga och kortsiktiga mål, prioriteringar,
uppföljningspunkter och aktiviteter.
VA-planen kommer att utgöra ett strategidokument som
kompletterar översiktsplanen. Genom att VA-planen blir antagen av
Kommunfullmäktige blir de strategier som ingår i planen styrande
för det långsiktiga VA-arbetet i kommunen. Detsamma gäller de
åtgärder i Handlingsplanen som föreslås på kort och medellång sikt.
VA-planen för Nordanstigs kommun utgörs av 3 delar:
•

VA-översikt

•

VA-policy

• Handlingsplan
VA-planen inleds med en läsanvisning som beskriver dessa delar på
ett tydligt sätt.
I juni 2014 beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att VAplanen ställas ut för extern remiss.
Efter remisstiden kommer VA-planen att tas upp i kommunstyrelsen
och vidare för beslut i kommunfullmäktige i början av 2015.
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Remissvar
Remissutgåvan finns att hämta på www.nordanstig.se/va-plan.
Synpunkter på remissen ska senast 15 oktober 2014 skickas till:
kommun@nordanstig.se
eller till
Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö
Märk e-post eller brev med ”VA-plan, Dnr 2014/267”.
Frågor kan besvaras av projektledare Maria Roos, 073-276 12 17

Vänliga Hälsningar

Christina Englund
stadsarkitekt
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Sändlista
Handlingarna skickas digitalt till:
Nämnder/bolag/förbund
Miljö- och räddningsnämnden
MittSverigeVatten AB
Partier
Moderaterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Grannkommuner
Hudiksvall
Sundsvall
Ljusdal
Statliga organisationer
Länsstyrelsen
Landstinget i Gävleborgs län
Trafikverket, region Mitt
Intresseorganisationer
LRF
Naturskyddsföreningen i Nordanstig
Villaägarnas Riksförbund, Hudiksvall - Nordanstig

