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Information på hemsida



Hemsida

- Kommer att uppdateras     

kontinuerligt

- Ansökningsprocessen

- Aktuell information, blanketter, 
kontaktuppgifter m.m.



Vad händer under vår och sommar?

Utskick av underlag för anläggningsavgift - v.20

Utskick av faktura sker 

v.34

Marklov kan skickas in från v. 21 och 

godkänns från v. 27. Handläggningen 

kostar 1712 kr.

Bygglov skickas till 

Teambygglov och 

marklov skickas till 

VA.



Översikt
Arbetsprocess och rutiner

1. Anmälan 2. Startbesked
3. LTA-

beställning

4. Färdiganmälan5. Kontroll6.Driftsättning

7. Slutbesked
VAFastighetsägareSKT



Fastighetsägaren skickar in anmälan



Fastighetsägaren skickar in anmälan
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VA skickar ut Startbesked
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Fastighetsägaren utför arbete på tomten
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Kostnad för kommunalt VA

Ex. VA-taxa 2018, anläggningsavgift 
Förutsättningar: Fastighet på 2000 m2 med enfamiljshus. Ansluter vatten och spillvatten, dagvatten omhändertas 
lokalt på tomten. Utförligare information om avgifter finns i VA-taxan § 8.

Servisavgift 37 169 kr

Förbindelsepunktsavgift 33 315 kr

Tomtyteavgift (2000 m2) 69 312 kr

Lägenhetsavgift 29 978 kr

Moms + 42 443 kr

Summa 212 217 kr          

Bara spillvattenanslutning (tomt 2000 m2) 141 860 kr

2018-04-10



Kostnad för kommunalt VA

Ex. VA-taxa 2018, brukningsavgift 
Förutsättningar: Enfamiljsvilla med förbrukning på 150 m3/år, ansluten till kommunalt vatten och spillvatten.

Fast avgift per år 742,80 kr

Avgift vatten och spillvatten,150 m3 x 19,04 kr/m3) 2856      kr

Avgift per bostadsenhet/lägenhet per år 164,80 kr

Moms + 940     

Summa 4 703,60 kr

Bara spillvattenansluten 2 822 kr
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Övrigt

• VA-lån: kommunen kan ställa upp ett 10-årigt lån för anläggningsavgiften. 

Låneärende kan påbörjas när ni fått fakturan på anläggningsavgiften. 

Kontakt: Carina Barfoth

• Undantag för anslutning:

- Fastigheter med egen brunn med bra vattenkvalitet som påvisas genom 

vattenprover behöver inte ansluta sig till de kommunala vattenledningarna.

• För att inte ansluta sig till det kommunala avloppsnätet måste 

fastighetsägaren ha tillstånd för egen avloppsanläggning samt kunna bevisa 

att den uppfyller de miljökrav som ställs. 
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Frågor?
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