
Projektpresentation





Vår personal

• Peter Dosé Projektledare Västvatten

• Christian Skogstad LTA ansvarig Västvatten

• Katarina Bjelke Abonnentingenjör Västvatten

• Camilla Svensson Byggledare Västvatten 

• Robin Eriksson Tf Platschef NCC

• Daniel Sarheim Projektledare fiber Uddevalla Energi



Agenda

• LTA
• Tidplan
• Säkerhet 
• Post- och sophantering
• Tillfälliga parkeringar
• Information under projektet
• Anslutningsfrågor
• VA-planer
• El och fiber





LTA

En vanlig orsak till att man måste ha ett 
tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få 
ner avloppsrör på ett frostfritt djup eller att det av någon 
anledning är svårt att få självfall på ledningarna. Då krävs 
att pumpar installeras för att anläggningen skall kunna 
nyttjas på ett avsett vis.

Ett LTA-system består av små pumpstationer, en per 
fastighet, som placeras inne på fastigheten i anslutning till 
den bebyggelse som skall betjänas av systemet.







Tider

Arbetstider
Mån-tors: 06:30-16:15
Fredag:06:30-13:00

Raster
Frukost: 08:45-09:15
Lunch: 13:30-14:00

Byggsemester
V: 28-31



Säkerhet

Ta sig förbi arbetsområdet
• Ögonkontakt med personal 

som ger klartecken att komma fram
• Följ anvisningar
• Gå ej förbi avspärrningar
• Barn i området?



Post- och sophantering

• Tillfälliga sopkärl
• Tillfälliga brevlådor



Snöröjning

• Hanteras av oss under entreprenadtiden



Tillfälliga parkeringar?



Information under projektet



Vattenprov

• Fastighetsägaren tar själv vattenprov
• Vattenprov görs per fastighet, även vid gemensam brunn
• Vattenprov skickas till ackrediterat bolag, t.ex. Alcontrol eller Eurofins
• Provsvar skall vara Västvatten tillhanda före utbyggnaden i området är klar

För att få sitt vatten godkänt skall det:
• Finnas god tillgång
• Vara lika bra eller bättre än ett kommunalt vatten



Ersättning onyttig anläggning

- Ansökan ska vara oss tillhanda innan utbyggnaden i området är klar
- 10 års avskrivningstid för avloppsanläggning
- 20 års avskrivningstid för dricksvattenanläggning

Exempel: 
5 år gammal avloppsanläggning som kostade 100 000kr att anlägga.

Enligt 40 § har den ett restvärde 50 000kr.



Taxa – anläggningsavgift 2019 

Exempel 2019 års taxa:
• 1500 kvadratmeter tomt, 1st boendeenhet

Vatten och spillvatten 245 873 kr inkl. moms 
Spillvatten 166 758 kr inkl. moms

• 1500 kvadratmeter tomt, 2st boendeenheter 
Vatten och spillvatten 283 063 inkl. moms

• 2500 kvadratmeter tomt, 1st boendeenhet
Vatten och spillvatten 291 498 kr inkl. moms



Taxa – brukningsavgift 2019

Fast avgift vatten och spillavlopp
3380kr/år

Rörlig avgift vatten och spillavlopp
30,48kr/kbm

Exempel: 
Ett småhus med tjänsterna VS med årlig 
förbrukning på 120kbm: 7040kr/år



”VA-lån” – delbetalning av anläggningsavgift

• ”VA-lån” – delbetalning av anläggningsavgift
- Högst 10 år
- Nej från bank – ej fritidshus – låg inkomst 



Betalning

1 månad

Slutbesiktning

20 dagar

VA-uppgift
Faktura

30 dagar

Infobrev innan 
slutbesiktning

Förbrukning 
rörlig kostnad

Löpande 
fast avgift



Inkoppling
Kan göras samtidigt

Koppla in sig på nätet
• Besiktas av Västvatten
• Schakt skall vara fri från 

vatten och vara åskådlig 

Vattenmätare

Fastighetsägare begär ut mätare
• Ledning spolas
• Mätare installeras

Klart att använda
Inkoppling



Kontakt

• Camilla Svensson 076-796 72 00
Byggledare, Västvatten

• Robin Eriksson 070-301 37 24
Tf Platschef, NCC

• Daniel Nolåker 070-442 16 15
Arbetsledare, NCC

• Katarina Bjelke 0522-63 88 07
Abonnentingenjör, 
Västvatten AB

• Christian Skogstad                0522-63 88 42
LTA ansvarig
Västvatten AB



Diskussion



Tack för oss!
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