
Axamo Östra Fritidshusområde  
Utbyggnad vatten och avlopp,  

el och opto 
Informationsmöte 2013-01-16 

Välkomna! 
 
 



Närvarande  

• Roger Rohdin, Verksamhetschef VA 
• Kerstin Nyström, Projektledare 
• Henrik Magnisson, Byggprojektledare 
• Ulf Hugosson, Planeringsingenjör 
• Claes Dahrén, Enhetschef Produktion 
• Gustav Johansson, Arbetsledare Produktion 
• Emma Gansberg, Bygglovsingenjör 
• Jana Hildingsson, Byggnadsinspektör 
• Lars-Johan Ekdhal, Miljöinspektör 
 

 
• Gunnar Carlsson, Vattenfall 
• Sebastian Aguilera, Jönköping Energi 
 

 
 



Nya ledningar för vatten och avlopp 



Nya elledningar 



Nya optoledningar 

 



Rita en skiss över ledningsdragning inom fastigheten 



Fyll i och skicka in 
servisanmälan, inkl skiss, till 
tekniska kontoret 



Skicka eventuellt in anmälan till 
stadsbyggnadskontoret 

 



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. 
 
 
 



Exempel på avgifter (2013 års taxa inkl moms) 

 
Brukningstaxa för en normalförbrukare, 150 m3 / år: 4 140 kr 
 
Exempel på anläggningsavgifter: 

 
 Anslutning 

via bef nät 
Direkt 
anslutning 
till S och V 

Direkt 
anslutning 
till endast S 

1000 m2  
fastighet 

66 450 kr +  
ca 3 000 kr 

111 850 kr 83 500 kr 

1500 m2 
fastighet 

79 675 kr +  
ca 3 000 kr 

125 075 kr 92 315 kr 

2000 m2  
fastighet 

92 900 kr + 
ca 3 000 kr 

138 300 kr 101 130 kr 



Ersättning för onyttigbliven anläggning 

LAV 40 §: 
”Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar 

eller utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala 
skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare.” 

 



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 



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 (MB) 

 
• Gräns för krav på anslutning: Indraget vatten 

 
• Ovan skall gälla för både fastighetsägare och bostadsarrendatorer 

 

 
 



Axamo Östra Fritidshusområde  
Utbyggnad vatten och avlopp,  

el och opto 
Informationsmöte 2013-01-16 

Tack för visat intresse! 
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