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Historia
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• Överföringsledningen

• Var på diskussion redan på 70-talet, 

men lades vilande av olika anledningar

• Togs upp igen för beslut 2006

• Byggdes mellan 2007-2012

• Miljöutredning ligger till grund för det 

fortsatta arbetet



Lagstiftning

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster                 

även kallad ”Vattentjänstlagen”

• Syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett 

större sammanhang, när det behövs med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön.

• Reglerar förhållandet mellan kommunen, huvudmannen och 

fastighetsägaren. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter.

• §30 Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de 

kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.
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Taxa - Anläggningsavgift
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Anläggningsavgiften beräknas genom fyra parametrar:

• Servisavgift 

Fast avgift, baseras på kostnad för att anlägga en uppsättning 

servisledningar (VSD) i medellängd

• Förbindelsepunktsavgift 

Fast avgift, speglar nyttan av inkoppling till den allmänna 

anläggningen

• Lägenhetsavgift 

Rörlig avgift, ökad nytta vid flera lägenheter inom en fastighet

• Tomtyteavgift 

Rörlig avgift baserad på tomtyta, begränsningsregel finns för 

bostadsfastigheter

Uddevallas va-taxa följer Svenskt Vattens basförslag P96



Taxa - Tomtyteavgift
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Förklaring tomtyteavgift

• Det behövs ungefär lika 

många meter VA-ledningar i 

båda områdena. 

• En större tomt kräver längre 

och därmed dyrare 

ledningsdragningar.
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Tomtyteavgift
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Taxa - Anläggningsavgift
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Exempel anläggningsavgifter 2017 års taxa:

Areal 1000kvm, 1st lägenhet, vatten och spillvatten 

Anläggningsavgift: 212 335kr inkl. moms

Areal 1000kvm, 2st lägenheter, vatten och spillvatten

Anläggningsavgift: 247 735kr inkl. moms

Areal 2000kvm, 1st lägenhet, vatten och spillvatten

Anläggningsavgift: 255 785kr inkl. moms

Areal 1000kvm, 1st lägenhet, spillvatten

Anläggningsavgift: 145 150kr inkl. moms



Vattenprover
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• Ansökan sker via kundservice 0522-63 88 00

• Provsvar skall vara Västvatten tillhanda inom 6 

veckor

• Vattenprov görs per fastighet

• Vattenprov skickas till ackrediterat bolag 

Alcontrol eller Eurofins

För att få sitt vatten godkänt skall det:

• Finnas god tillgång

• Vara lika bra eller bättre än ett kommunalt vatten



Betalning
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Infobrev innan 

slutbesiktning

1 månad

Slutbesiktning

20 dagar

VA-uppgift

Faktura

30 dagar

Löpande fast 

avgift

Förbrukning 

rörlig kostnad

Faktura



Inkoppling
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Kan göras samtidigt

I timma

Koppla in sig på nätet
• Besiktas av 

Västvatten

• Schakt skall vara fri 

från vatten och vara 

åskådlig 

VattenmätareInkoppling

2 timmar

Fastighetsägare 

begär ut mätare
• Ledning spolas

• Mätare installeras

Klart att använda



Osebacken

Prel. Byggstart

Oktober 2017
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Tidplan
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2017
Mars/April: Sammanträde Lantmäteriet
Juni: Prel: Avslutad Lantmäteriförrättning

Augusti: Starta upphandling

September: Förhandling och upphandling

Oktober: Byggstart
Juli: Bygguppehåll 4 veckor
2018
September: Prel: Slutbesiktning och debitering



Projektprocessen

Projektering
Geografisk undersökning

Geoteknisk undersökning

Biotop undersökning

Teknisk undersökning
Arkeologisk undersökning

Ansökning hos Lantmäteriet (Ledningsrätter)

Ansökan hos Länsstyrelsen (biotoptillstånd, 
arkeologitillstånd)

Ansökan hos Kommun (Strandskydd)
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Projektprocessen

Projektering
Framtagande av handlingar 

Kontakt med fastighetsägare, markägare 
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Projektprocessen

Biotopskyddsområden Fornlämningar
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Projektprocessen
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Ledningsrätt



Projektering

Ledningsdragning i ert område
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Projektprocessen

Projektering
Upphandling av entreprenör
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Foto före VA-arbetet
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VA-schakt/sprängning
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Efter VA-arbetet
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VA-arbete
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Diskussion
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Tack för oss


