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Vår organisation

• Erik Holmgren Projektledare Västvatten

• Katarina Bjelke Abonnenthandläggare Västvatten

• Christian Skogstad LTA-ansvarig Västvatten

• Camilla Svensson Byggledare Västvatten 

• Gustav Hagberg Platschef NCC

• Robin Eriksson Projektchef NCC

• Daniel Sarheim Beredare - Fiber Uddevalla Energi
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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.



VA-taxa Uddevalla kommun

Anläggningsavgift

Engångskostnad

Brukningsavgift

Fast avgift  Rörlig avgift



Taxa – anläggningsavgift 

• 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 
boendeenheter inom en fastighet

• Tomtyteavgift 
Rörlig avgift baserad på tomtyta, 
begränsningsregel finns för 
bostadsfastigheter

Uddevallas va-taxa följer Svenskt Vattens basförslag P96.
Anläggningsavgiften beräknas genom fyra parametrar:



Taxa – 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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Taxa – anläggningsavgift 2019 

• 1500 kvm, 1 boendeenhet
VS: 245 873 kr
S: 166 758 kr

• 2500 kvm, 1 boendeenhet
VS: 328 688 kr Använd gärna vår 

räknesnurra på hemsidan!

• 1500 kvm, 2 boendeenheter 
VS: 283 063 kr
S: 190 003 kr 



Vattenprov

• Ansökan sker via kundtjänst/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 få sitt vatten godkänt skall det:
• Finnas god tillgång
• Vara lika bra eller bättre än ett kommunalt vatten



Ersättning onyttig anläggning

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

Enligt 40 § har den ett restvärde 50 000kr.



”VA-lån” – delbetalning av anläggningsavgift

• Högst 10 år

Exempel på villkor:
• Nej från bank
• Ej fritidshus
• Låg inkomst 



Taxa – brukningsavgift 2019

Fast avgift vatten Fast avgift spillvatten Totalt
1 690 kr 1 690 kr 3 380 kr

Rörlig avgift vatten Rörlig avgift spillvatten Totalt
15,24 kr/kubikmeter 15,24 kr/kubikmeter 30,48/m3

Exempel: 
Ett småhus med vatten och spillvatten 
årlig förbrukning om 120 kbm 7 038 kr/år



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.





VA-planer





Tidplan

• Projektering
• Tillstånd
• Lantmäteriförrättning

Nu Hösten
2020 

• Förbesiktningar
• Riskbedömningar
• Informationsmöte 2
• Entreprenadstart

Hösten
2021 

• Slutbesiktning
• Fakturering
• Anslutning



Kontakt

• Erik Holmgren 0522-63 88 46
Projektledare, Västvatten

• Katarina Bjelke 0522-63 88 07
Abonnenthandläggare, 
Västvatten

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

• Andreas Parianos 0522-69 73 49
Förrättningslantmätare,
Lantmäterimyndigheten

• Daniel Sarheim 0522-58 07 64
Beredare – Fiber,
Uddevalla Energi



Information

• www.vastvatten.se
• Utskick av informationspaket
• Prenumeration på uppdateringar
• Mejlutskick under entreprenadtiden

http://www.vastvatten.se/


Diskussion



Tack för oss!
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