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Välkomna!



Närvarande 

• Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp
• Kerstin Nyström, Projektledare Vatten och Avlopp
• Torbjörn Lindh, Byggprojektledare
• Sune Lindblad, Förvaltare Mark och Exploatering
• Lars-Johan Ekdahl, Miljöinspektör
• Anders Jörgensson, ordf. Tekniska nämnden

• Tore Melin, Vattenfall
• Sebastian Aguilera, Jönköping Energi



• Välkomna och presentation av närvarande
• Bakgrund
• Systemet för vatten och avlopp
• El
• Bredband
• Tidplan
• Anslutning till vatten och avlopp
• Anslutning till bredband
• Synpunkter från närvarande
• Avslutning

Dagordning



1. Axamosjön

2. Västersjön

3. Ulvstorpasjön

4. Landsjön
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Självfallssystem



LTA tryckavloppssystem





Tidplan



Pumpstationer



VA schakt



Tidplan

• Förfinad projektering och tillståndsprocesser våren 2013
• Utskick förslag till anslutningspunkt  April 2013
• Upphandling hösten 2013
• Nedtagning träd hösten 2013
• Byggstart årsskiftet 2013/2014
• Färdigställande prel sommaren  2014



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 (2013- års taxa)

Servisavgift

Vatten 6200 kr

Spillvatten 6200 kr

Grundavgift 33000 kr

Lägenhetsavgift 31200 kr

Tomtyteavgift

0-1000 m2 35:25 kr/ m2

1001-2000 m2 26:45 kr /m2

Yta över 2000 21:15 kr/m2





Exempel på anläggningsavgifter (2013 års taxa inkl moms)

101 130 kr138 300 kr2000 m2 stor tomt

92 315 kr125 075 kr1500 m2 stor tomt

83 500 kr111 850 kr1000 m2 stor tomt

Endast anslutning 
till spillvatten

Anslutning till 
spillvatten och 

vatten



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 



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

Avgörs efter besiktningMinireningsverk eller annan 
anläggning av sådan typ som ej är 
jämförbar med några av typerna 
ovan

30 000 krInfiltrationsanläggning eller 
markbädd med slamavskiljare

20 000 krInfiltrationsanläggning för BDT-
avlopp med slamavskiljare

10 000 krSluten tank

Schablon inkl. momsTyp av anläggning



Brukningsavgifter (2013 års taxa inkl moms)

• Fast avgift: 900 kr
• Mängdavgift vatten: 8:60 kr/m3
• Mängdavgift avlopp: 13:00 kr/m3

Brukningstaxa för en normalförbrukare, 150 m3 / år: 4 140 kr
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Tack för visat intresse!


