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Välkomna!



Närvarande 

• Rolf Landin, Enhetschef VA Nät drift
• Kerstin Nyström, Projektledare Vatten och Avlopp
• Torbjörn Lindh, Bygg- och projektledare
• Sune Lindblad, Förvaltare Mark och Exploatering
• Lars-Johan Ekdahl, Miljöinspektör
• Carl Pehrsson, Bygglovsingenjör

• Marko Kumpulainen, Platschef  AMA
• Pär Byrmo, AMA



• Välkomna och presentation av närvarande
• Bakgrund
• Utbyggnad av vatten och avlopp
• Anslutning till vatten och avlopp- steg för steg
• Synpunkter från närvarande
• Avslutning

Dagordning



Bakgrund

Avloppsvatten (BDT och WC)
• Näringsämnen (Kväve och Fosfor)
• Smittämnen (Bakterier och virus)
• Syreförbrukande ämnen

Skydda Grundvattnet 
• Smittskydd (drickvatten)

Ytvatten 
• Övergödning 
• Smittskydd (badplatser)



Enskilt VA ↔Allmänt VA

• § Miljöbalken
• Individuell prövning
• Miljökontoret 

tillsynsmyndighet
• Den enskilde 

verksamhetsutövare

• 2 nya heltidstjänster 2014
• 150 bristfälliga enskilda 

avlopp saneras per år

• § Lagen om allmänna VA-
tjänster

• ”motverka påtaglig 
olägenhet för människors 
hälsa”

• ”motverka påtagliga 
olägenheter i miljön”

• ”i ett större samanhang, 
dvs. 20-30 hus” 

• Länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet

• Kommunen 
verksamhetsutövare

• Föreläggande i 4 
områden



Svårigheter med enskilt VA i 
stugområde

• Områdena ligger ofta sjönära
• Stugorna ligger tätt, har egen 

vattentäkt, det är svårt att hålla 
skyddsavstånd mellan 
dricksvattnet, vattendrag och 
avloppsanläggning

• Närheten till avloppsanläggningar 
kan leda till smittspridning via 
dricksvattnet

• Sluten tank är ofta det enda 
alternativet, medför täta tömningar 
med lastbilstransporter

• De flesta av dessa områden har 
funnits under en lång tid och vid 
områdenas tillkomst förutsågs inte 
dagens krav på vatten och avlopp. 



Inventeringen 2009





• 4 av 7 stickprover av dricksvatten i brunnarna visar på 
avloppspåverkan 

• Minst 24 % av BDT-avloppen bristfälliga
• Sandig och genomsläpplig mark
• 21 % permanentboende
• 80 % grävd brunn



Länsstyrelsens föreläggande 2011

• Stor del av avloppsvattnet hamnar i grundvattnet och till 
slut i Västersjön och nedströms vattendrag

• Dricksvattnet i området riskerar att påverkas
• Svårt att bygga enskilda avlopp inne i området

allmän vatten- och avloppsanläggning





Inkoppling till VA: Steg för steg

• Rita en skiss över ledningsdragning inom fastigheten

• Fyll i och skicka in servisanmälan, inkl skiss, till tekniska kontoret
• Planera placering av vattenmätare
• Fyll i och skicka in rekvisition av vattenmätare till tekniska kontoret
• Ring 036- 10 50 00 för vidare information och tidsbokning
• Beställ sluttömning av sluten tank/slamavskiljare, tel 10 20 60. Gräv 

bort anläggningen eller fyll den med sand.
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Anslutningsprocessen 

• År 0-2 : Successiv anslutning
• År 2 : Avstämning med miljökontoret. Utskick av faktura gällande 

anläggningsavgift samt informationsbrev från miljökontoret
• År 3: Behandling av fastigheter som ej är anslutna 

• Gräns för krav på anslutning: Indraget vatten

• Ovan gäller för både fastighetsägare och bostadsarrendatorer



Anläggningsavgift för vatten och avlopp (2014 års taxa inkl moms)

Servisavgift

Vatten 6 325 kr

Spillvatten 6 325 kr

Grundavgift 33 650 kr

Lägenhetsavgift 31 815 kr  

Tomtyteavgift

0-1000 m2 35:85 kr/ m2  

1001-2000 m2 26:85 kr /m2  

Över 2000 m2 21:45 kr/ m2  





Exempel på anläggningsavgifter (2014 års taxa inkl moms)

Anslutning till vatten

och spillvatten 

Endast anslutning till 
spillvatten

1000 m2 stor tomt 113 965 kr 85 085 kr

1500 m2 stor tomt 127 390 kr 94 035 kr

2000 m2 stor tomt 140 815 kr 102 985 kr



Villkor för avbetalningsplan

1. Taxeringsvärdet ska vara LÄGRE än anläggningsavgiften
2. Godkänd kreditprövning
3. Avbetalning med minst 1/ 10 per år
4. Ränta är referensräntan + 2 procentenheter
5. Om betalningsplanen ej följs måste hela kvarvarande skuld 

betalas, med en ränta motsvarande referensräntan + 8 
procentenheter

6. Överlåts arrendeavtalet förfaller hela kvarvarande skulden till 
betalning

Är taxeringsvärdet HÖGRE än anläggningsavgiften kan avgiften delas 
upp enligt kommunens vanliga 



Säkerhetsöverlåtelse och markägarförklaring (gäller de som 
arrenderar tomt av kommunen)

1. Säkerhetsöverlåtelse:  Arrendatorn säljer byggnaden till 
borgenären (banken), men behåller rätten att nyttja 
egendomen. När lånet är återbetalat återfår arrendatorn 
full äganderätt till byggnaden.

2. Markägarförklaring: Godkännande från jordägaren 
(kommunen) att arrendatorn som säkerhet överlåter 
arrendekontraktet till borgenären.



Riktlinjer för ersättning för onyttigbliven anläggning i enlighet 
med 40 § LAV

• Ersättning skall endast utgå för anläggningar som är byggda i 
enlighet med, av miljönämnden utfärdade, tillstånd.

• Vid beräkning av ersättning skall en ekonomisk livslängd om 15 år 
med rak avskrivningstid tillämpas.

• Ersättning skall i första hand beräknas utifrån verifierade 
kostnader. Kan kostnaderna ej verifieras skall generella 
schablonvärden användas.

• Den totala ersättningen (inkl. moms) kan maximalt uppgå till 
värdet av en grundavgift (inkl. moms) enligt gällande taxa.

• Ersättning skall ej utgå för exempelvis mulltoaletter, 
förbränningstoaletter, samt anläggningar för vattenförsörjning.



Riktlinjer för ersättning för onyttigbliven anläggning i enlighet 
med 40 § LAV

Typ av anläggning Schablon inkl. moms

Sluten tank 10 000 kr

Infiltrationsanläggning för BDT-
avlopp med slamavskiljare

20 000 kr

Infiltrationsanläggning eller 
markbädd med slamavskiljare

30 000 kr

Minireningsverk eller annan 
anläggning av sådan typ som ej är 
jämförbar med några av typerna 
ovan

Avgörs efter besiktning



Brukningsavgifter (2014 års taxa inkl moms)

• Fast avgift: 950 kr
• Mängdavgift vatten: 8:75 kr/m3
• Mängdavgift avlopp: 13:15 kr/m3

Brukningstaxa för en normalförbrukare, 150 m3 / år: 4 235 kr
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Tack för visat intresse!


