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Buslätt



Vår organisation

• Erik Holmgren Projektledare Västvatten

• Katarina Bjelke Abonnenthandläggare Västvatten

• Simon Wilhelmsson LTA-ansvarig Västvatten

• Camilla Svensson Byggledare Västvatten 

• Rikard Thunberg Platschef NCC

• Robin Eriksson Projektchef NCC



Agenda

• Bakgrund
• Taxa och avgifter
• LTA-stationer
• Entreprenaden
• Information
• Frågor?





Tidplan

• Samråd
• Tillstånd
• Bygghandling

Nu Q4
2021 

• Förbesiktningar
• Riskbedömningar
• Entreprenadstart

Årsskiftet
2022/2023 

• Slutbesiktning
• Fakturering
• Anslutning



Taxa och avgifter

• Lagstiftning

• Va-taxan

• Anläggningsavgift

• Brukningsavgift

• Eventuell ersättning för egen anläggning



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 till exempel
- antal boendeenheter
- tomtyta

Brukningsavgift

Fast avgift Rörlig avgift



Taxa - Tomtyteavgift

Område 1
13 fastigheter 
150 meter ledning (11,5)

Område 2
12 fastigheter 
300 meter ledning (25)



Taxa - anläggningsavgift

Exempel på anläggningsavgift 2021

En tomt med cirka 1500 kvadratmeter tomtyta och 1 boendeenhet

Vatten och spillvatten: 260 000 inkl. moms 
Spillvatten: 177 000 kr inkl. moms



Taxa - anläggningsavgift

Använd gärna räknesnurran på vår hemsida



• 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 tjänligt

Taxa – avgiftsskyldig för vatten eller inte….



Exempel ersättning onyttig avloppsanläggning

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

Restvärde 50 000kr.

Exempel ersättning onyttig dricksvattenanläggning

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

Restvärde 25 000 kr.



Taxa - anläggningsavgift

Delbetalning av anläggningsavgift

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



Taxa - Brukningsavgift

Brukningsavgift 2021 års taxa
VS = vatten och spillvatten

Fast avgift vatten: 1847,50 kr/år Rörlig avgift vatten: 16,61 kr/kbm

Fast avgift spillvatten: 1847,50 kr/år Rörlig avgift spillvatten: 16,61 kr/kbm

Vatten och spillvatten: 3 695 kr/år Rörlig avgift VS: 33,23 kr/kbm

Exempel: 

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

ca 7 680 kr inkl. moms/år



Betalning

Infobrev innan 
slutbesiktning

2-3 månader

Slutbesiktning

20 dagar

VA-uppgift Faktura

30 dagar

Löpande fast 
avgift

Förbrukning 
rörlig kostnad



LTA (LågTrycksAvlopp)

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



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



Tillfälliga vägar 
och parkeringar

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



Snöröjning

• Hanteras av oss under entreprenadtiden



Kontakt

• Erik Holmgren 0522-63 88 46
Projektledare, Västvatten

• Katarina Bjelke 0522-63 88 07
Abonnenthandläggare, 
Västvatten

• Simon Wilhelmsson 0522-63 88 54
LTA-ansvarig, Västvatten

• Camilla Svensson 076-79 67 200
Byggledare, Västvatten

• Rikard Thunberg 076-52 16 095
Platschef, NCC



Information

• www.vastvatten.se (allmänt, kontaktlista)
• Mejlutskick under entreprenadtiden
• Utskick inför entreprenadslut

http://www.vastvatten.se/


Frågor?



Tack för oss!
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