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Dagens agenda del 1

• Historia
• VA-planritningar
• Tidsplan



Varför kommunalt VA? 

• Undermåliga avloppslösningar
• Minskad belastning på miljön



Tidsplan

• Projektering pågår
• Preliminär byggstart hösten 2020 och pågår under ca. 1 års tid
• Sätter en preliminär tidsplan pga. Ledningsrätter, länsstyrelsebeslut osv. 



VA-planritningar

Finns på vår 
hemsida 

vastvatten.se



Dagens agenda del 2

• Vattentjänstlagen
• Taxa och avgifter
• Anläggningsavgifter
• Ersättning för befintlig anläggning
• Avgiftsskyldig för vatten eller ej
• Brukningsavgift

• Diskussion och frågor



Vad säger lagen? 

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.



VA-taxa i Uddevalla kommun

Anläggningsavgift

Engångskostnad

Påverkas av 
- antal förbindelsepunkter
- antal boendeenheter
- tomtyta

Brukningsavgift

Fast avgift Rörlig avgift



Taxa - Tomtyteavgift

Område 1
17 fastigheter 
250 meter ledning

Område 2
22 fastigheter 
1000 meter ledning



Taxa - anläggningsavgift

Anläggningsavgift 2020 års taxa

1 500 kvadratmeter tomtyta och 1 boendeenhet

Vatten och spillvatten: 253 298 inkl. moms 
Spillvatten: 171 776 kr inkl. moms



Taxa - anläggningsavgift

Använd gärna räknesnurran på vår hemsida



Taxa - anläggningsavgift

Exempel ersättning onyttig avloppsanläggning

5 år gammal anläggning som kostade 100 000 kr att anlägga.

Enligt 40 § har den ett restvärde 50 000kr.



Taxa - anläggningsavgift

Delbetalning av anläggningsavgift

• Högst 10 år
• Nej från bank – ej fritidshus – låg inkomst  



Vattenprov
• Ansökan sker via abonnenthandläggare
• Provsvar skall vara Västvatten tillhanda före utbyggnaden i området är klar
• Vattenprov görs per fastighet
• Vattenprov skickas till ackrediterat bolag t.ex. Synlab eller Eurofins

För att inte vara avgiftsskyldig:
• Finnas god tillgång
• Vara lika bra som ett kommunalt vatten

Taxa – avgiftsskyldig för vatten eller inte….



Taxa - Brukningsavgift

Brukningsavgift 2020 års taxa
VS = vatten och spillvatten

Fast avgift vatten: 1760 kr/år Rörlig avgift vatten: 15,84 kr/kbm

Fast avgift spillvatten: 1760 kr/år Rörlig avgift spillvatten: 15,84 kr/kbm

Vatten och spillvatten: 3 520 kr/år Rörlig avgift VS: 31,68 kr/kbm

Exempel: 

Ett småhus med tjänsterna vatten och spillvatten med årlig förbrukning om 120 kbm:

7 322 kr inkl. moms/år



Tillfälliga stigar

• Vi kommer under arbetes gång att 
behöva stänga av vägar. 





Frågor?
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