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Utbyggnad av kommunalt VA i 

befintlig bebyggelse   

 

Information till fastighetsägare som 

ansluts med LTA-pump  
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Kommunalt vatten och avlopp 

I områden med samlad bebyggelse är det 
oftast lämpligt med kommunala 
anläggningar för vatten och avlopp, för att 
skydda miljö och människors hälsa. Med 
vatten och avlopp menas:  

• dricksvatten 

• spillvatten (wc, bad, tvätt etc)  

• dagvatten för fastighet (stuprör 
och dränering)  

• dagvatten för gata (diken eller 
ledningar med rännstensbrunnar). 

Enligt VA-lagen ska kommunen upprätta 
verksamhetsområden där det finns behov 
av va-tjänster och det är ett större 
sammanhang.  

Verksamhetsområde är det geografiska 
område inom vilket kommunen är skyldig 
att ordna anslutning till alla fastigheters 
tomtgräns. Verksamhetsområden beslutas 
av kommunfullmäktige och finns 
upprättade för kommunens tätorter och 
flera byar och sommarstugeområden. 

För en väl fungerande kommunal va-
anläggning krävs att både va-
verksamheten (kommunen) och 
fastighetsägarna följer de regler och 
bestämmelser som finns. Utöver VA-lagen 
finns kommunens ABVA, som betyder 
”Allmänna bestämmelser för Brukande av 
Marks kommuns allmänna Vatten- och 
Avloppsanläggningar” och är antagen av 
kommunfullmäktige. 

Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägaren ansvarar för ledningar 
och andra VA-installationer innanför 
förbindelsepunkten. Ägaren ansvarar även 
för att allt installationsarbete, även sådant 
som inte kräver bygglov eller 
bygganmälan, anordnas och utförs så att 
det uppfyller kraven enligt Boverkets 
regler.  

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan 
fastighetsägarens ansvarsområde och 

Kommunens. Här ansluts 
fastighetsägarens servis till kommunens 
ledningsnät. Fastighetsägaren ansvarar för 
att känna till och informera eventuella 
hyresgäster om gällande regler i ABVA, 
exempelvis vad man får släppa ut i 
avloppet. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att alla 
avgifter betalas.  

Förbindelsepunktens läge  

Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 m 
utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) 
när fastigheten ligger vid en gata där det 
finns allmänna ledningar. Se bild. Om 
fastighetsägaren begär annat utförande av 
förbindelsepunkt än det kommunen 
beslutat om, och VA-verksamheten kan 
godkänna detta, får fastighetsägaren 
betala eventuella merkostnader. 

 

  

Även kostnader för ändring av 
servisledning betalas av fastighetsägaren. 

 

 

  

Förbindelsepunkt: Den punkt på 

servisledningen där inkoppling sker till den 

allmänna va-anläggningen. 

Servisledning: Ledning som förbinder 

byggnadens installationer med kommunens 

huvudledning i gatan.  

VA-installation: Servisledning och de 

anordningar som sitter ihop med den. 



Vattenmätning 
En vattenmätare monteras på fastighetens 
inkommande vattenledning. Även de som 
bara ansluter till spillvattensystemet bör 
ha en vattenmätare uppsatt, för att 
beräkna kostnad för spillvattnet. 
Vattenmätaren ägs av Kommunen som 
sköter service av vattenmätaren och byter 
den regelbundet. För en villa byts 
vattenmätaren normalt vart tionde år. 

 

 

 

Mätarplatsen och dess armatur, tex 
ventiler, ska skötas och underhållas av 
fastighetsägaren. Det innebär tex att 
skydda mätaren mot frysning. Ibland 
behöver ventilerna före och efter 
vattenmätaren bytas. Fastighetsägaren 
bör kontrollera vattenmätaren 
regelbundet. 

För att Kommunens personal ska komma 
åt vattenmätaren måste fastighetsägaren 
lämna utrymme så att den är lätt åtkomlig 
för avläsning, kontroll och byte. Därför får 
mätaren inte byggas in eller placeras 
bakom tung utrustning. 

Inkoppling av servisledningar 
Det är lämpligt att behörig VVS-installatör 
utför inkoppling av fastighetens 
servisledningar till Kommunens ledningar. 

Endast kommunens personal ska öppna 
och stänga servisventiler. När 
ihopkoppling gjorts i förbindelsepunkten 
ska denna besiktigas och godkännas av 
kommunens personal. Vatten får inte tas 
ut från det allmänna vattenledningsnätet 
innan mätare installerats eller särskilt 
medgivande lämnats av kommunen. 

Fastighetsägaren ska anmäla till 
Kommunen så fort det är förberett för 
vattenmätare. Det innebär att 
fastighetens servisledningar då ska vara 
inkopplade och mätarplatsen utförd enligt 
kommunens anvisningar. 

 

  

Det är endast kommunens VA-personal 

som får byta eller demontera 

vattenmätaren samt manövrera 

servisventilen vid förbindelsepunkten. 



LTA-pumpar 

LTA är ett Lätt Trycksatt Avlopp som är 
utvecklat för områden där det är svårt att 
få självfall i avloppssystemet. Varje 
fastighet har sin egen pumpstation som 
består av en tank med en skärande pump 
som "maler" avloppsvattnet och pumpar 
ut det till den gemensamma 
avloppsledningen utanför fastigheten. 

Som fastighetsägare ansvarar du, samt 
bekostar, erforderliga anordningar 
inklusive schakt och återfyllnad för att 
sammankoppla pumpbrunnen med 
installationen i övrigt. Detaljerad 
information fås från kommunen. Se även 
www.kommunalteknik.se.  

Vem ansvarar/bekostar vad? 

Kommunen 

• Godkänner placering  

• Tillhandahåller pumpstationen  

• Driftsätter pumpstationen  

• Funktionstestar pumpstationen  

• Äger pumpstationen  

• Gör normal service och underhåll  

• Tillhandahåller stolpe, larm och 
säkerhetsbrytare  

Fastighetsägare 

• Iordningställer schaktgrop 

• Placerar pumpbrunn 

• Drar ledningar fram till 
förbindelsepunkten 

• Drar och ansluter elledning från 
huset fram till pumpbrunn, 
övervakningsskåp och ev. 
värmekabel 

• Bekostar service och underhåll 
orsakat av felhantering 

• Sköter tillsynen av pumpstationen 
och larmet 

• Bevakar larm och tillkallar 
kommunens personal vid störning 

• Följer råd och anvisningar för 
pumpstationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTA-anläggningen skall placeras 
lättåtkomligt för underhåll och spolbil, för 
en god arbetsmiljö för kommunens 
personal.  

Det skall vara fritt från träd och buskar 
runt anläggningen och placeringen skall 
vara sådan att regnvatten rinner bort från 
LTA-anläggningen.  

LTA-pumpen måste ha strömförsörjning 
året om för att den automatiskt skall 
kunna konditionsköras. Den får inte 
stängas av. 

Driftsättningen av LTA-pumpenheten och 
uppsättning av vattenmätare sker 
lämpligen vid samma tillfälle.  

  

http://www.kommunalteknik.se/


Avgifter och ersättningar 
VA-verksamheten finansieras enbart 
genom avgifter. Dessa avgifter består dels 
av anläggningsavgiften som är en 
engångsavgift och brukningsavgiften som 
är en löpande avgift. Brukningsavgiftens 
rörliga del baseras på vattenmätningen. 

Brukningsavgift per år enligt taxa 2019 
Tabellen visar exempel med förbrukning 
150 m3/år och tomtyta 800 m2. 

Ändamål  

Brukningsavgift 
Summa (kr/år) 

V,S,Df,Dg 9 173 

V,S,Df, 8 813 

V,S,Dg 8 721 

V,S 8 361 

V 3 486 

S 5 914 

V=vatten, S=spillvatten, Dg=dagvatten 
gata, Df=dagvatten fastighet. 

Anläggningsavgiften som betalas vid 
anslutningen är uppdelad på spillvatten, 
dricksvatten och dagvatten. Att ansluta till 
alla samtidigt blir en totalt mindre kostnad 
än att tex ansluta till spillvatten nu och 
vänta med dricksvattenanslutningen till 
senare. 

Ändamål 

Anläggningsavgift  

enligt taxa 2019 (kr) 

V,S,Df,Dg 213 268 

V,S,Df, 206 947 

V,S,Dg 183 256 

V,S 176 935 

V 93 992 

S 127 960 

S,Dg,Df 150 469 

 

Avgiftsskyldighet inträder när kommunen 
har meddelat fastighetsägaren om 
förbindelsepunkten samt skickat faktura. 
Avgift tas ut enligt gällande taxa vid denna 

tidpunkt. Meddelande om 
förbindelsepunkten skickas först efter att 
fastighetsägaren skickat in blanketten 
”Ansökan om anslutning av fastigheten till 
allmänna VA-anläggningar” till 
kommunen. I ett befintligt område 
informerar kommunen fastighetsägarna 
löpande om planerat arbete och när 
förbindelsepunkterna beräknas vara 
byggda. Ansökan bör vara inlämnad tre 
månader innan beräknad anslutning.  

Hela anläggningsavgiften betalas vid ett 
och samma tillfälle. 

Om fastighetsägaren kan visa att avgiften 
är ekonomiskt betungande finns rätten att 
få avgiften uppdelad på upp till tio år. 
Räntekostnad utgår enligt 5§ räntelagen. 
Detta enligt §12.3 i VA-taxan. Begäran om 
uppdelning av avgiften ska biläggas 
anslutningsblanketten. Vid försäljning, 
överlåtelse eller övergång i dödsbo ska 
återstående belopp omgående betalas. 

 

Ledningsrätt och servitut 
När kommunen lägger ledningar i mark 
som inte är kommunal upprättas först 
servitutsavtal med fastighetsägaren. I vissa 
fall gör senare lantmäteriet en 
ledningsrättsförrättning för den allmänna 
anläggningen (kommunens ledningar). 
Ledningsrättsområdet/servitutsområdet 
följer ledningen med 6 meters bredd och 
är till för kommunens anläggande, 
underhåll och reparation av ledning, 
brunnar etc. Inom området får byggnader 
eller träd inte finnas. Schakt och 
sprängning är inte tillåten. Vid tecknande 
av avtal utgår en engångsersättning till 
fastighetsägaren.  

Anläggningsavgift tas ut enligt 

gällande taxa det år då 

förbindelsepunkten meddelas. 



Anslutning  

Spillvatten – wc, bad, dusch 

Kommunal anslutning byggs till varje 

fastighet. Miljökontoret avgör om 

befintliga enskilda avloppsanläggningar 

kan få fortsatt tillstånd. Nya enskilda 

avloppsanläggningar tillåts inte. 

Dricksvatten 

Kommunal anslutning byggs till varje 

fastighet. Det är dock möjligt att 

avgiftsbefrias om man istället väljer att 

använda en privat brunn på egna tomten. 

Dagvatten gata 
Om kommunen är huvudman för gatorna i 
området är man även ansvarig för 
dagvattnet från gatorna. Då tas avgift ut 
för att omhänderta detta. 

Dagvatten fastighet 
Dagvatten fastighet utgörs av vatten från 
dränering och tak. Även vatten från hårda 
ytor som garageuppfart och berg behöver 
omhändertas. Dagvattensystemet kan 
bestå av ledningar och/eller diken. Diken 
och dammar utgör ett så kallat ”öppet 
dagvattensystem” som medger infiltration 
och avdunstning. 

Verksamhetsområde för fastighets-
dagvatten upprättas om markförhållanden 
eller bebyggelsetyp gör det svårt att 
omhänderta dagvatten inom respektive 
fastighet. 

Inom verksamhetsområde kan en fastighet 
slippa anslutning om dagvattnet kan tas 
om hand inom tomten utan att detta 
påverkar intilliggande fastigheter. 

En anläggning för att ta hand om 
dagvatten inom tomten kallas för LOD-
anläggning (Lokalt Omhändertagande av 
Dagvatten). Den kan utgöras av tex: 

- Stuprör med utkastare 
- Stenkista 
- Perkolationsmagasin 

- Växtbädd  
- Uppsamling för bevattning 

Hur stor anläggning som krävs beror på 
jordmån, lutning, grundvattennivå mm. 

För en takyta på 100 m2 kan man räkna 
med att det behövs ca 4 m3 stenkista. 

För husdräneringen krävs en anläggning 
som kan ta emot ca 0,5 – 3 liter vatten per 
sekund. 

 

1. Vattentunna 
2. Slang från tunna till damm 
3. Slang i grusfyllning för avledning vintertid 
4. Damm 
5. Utlopp från damm till stenkista 

 

 
  



PROCESS FÖR NYTT 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgång vid anslutning: 
1. VA-ansökan lämnas in till 

Kommunen för varje fastighet. Den 
är bindande och lämnas i 
underskrivet original. Dokument: 
VA-ansökan 

2. VA-ansökan behandlas. Besked om 
anläggningsavgift lämnas till 
sökande. Om ledningsnätet inte är 
färdigbyggt lämnas ungefärlig 
tidpunkt för anslutning. Avgift 
betalas enligt taxa det år då 
förbindelsepunkt meddelas. 

3. Förbindelsepunkt upprättas och 
meddelas. Räkning på hela 
anläggningsavgiften skickas och ska 
betalas i sin helhet inom 30 dagar  
(om inte särskilda skäl finns). 

4. Efter att avgiften betalats får 
inkoppling ske. Denna utförs av 
byggherren (fastighetsägaren). 
Schakten kring inkopplingspunkten 
får inte fyllas igen innan besiktning 
skett. Dokument: Anmälan om 
kontroll av inkoppling av servis. 

5. Besiktning av inkoppling utförs och 
godkänns av kommunens personal. 
Om uppschaktning krävs står 
fastighetsägaren för denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Fastighetsägaren ansvarar för, 
samt bekostar, erforderliga 
anordningar inklusive schakt och 
återfyllnad för att sammankoppla 
eventuell LTA-pump med 
installationen i övrigt.   
Dokument: Anmälan om 
installation av LTA-pump 

7. Återströmningsskydd installeras av 
fastighetsägaren Plats för 
vattenmätare byggs och 
vattenmätarkonsol anordnas. 
Kontakta kommunen för besiktning 
och installation av vattenmätare 
Dokument: Anmälan om 
installation av vattenmätare 

8. Vattenmätarplatsen besiktigas och 
vattenmätare installeras av 
kommunens personal. Vatten får 
inte uttas från det allmänna 
ledningsnätet innan mätare 
installerats. Ifylld kontrollplan för 
va-arbetena lämnas in till 
kommunen. Dokument: 
Kontrollplan för anslutning av va-
ledningar 

 

Alla dokument finns på 
kommunens hemsida 

  

Projektering Utredning 

Tillstånd Servitut 

Ledningsentreprenad 

 

Anslutning  

Verksamhetso

Ledningsrätt  och 

Verksamhetsområde 

upprättas 



Vanliga frågor och svar: 

Vilken ökning av anslutningsavgiften kan 
förväntas? 
Ökningen är ca 5 % per år. 

Finns det ett tydligt regelverk för när 
anslutning krävs? 
Lagen om allmänna vattentjänster §24 "En 
fastighetsägare skall betala avgifter för en 
allmän va-anläggning, om fastigheten  

1. finns inom va-anläggningens 
verksamhetsområde, och  
2. med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver en vattentjänst 
och behovet inte kan tillgodoses bättre på 
annat sätt." 
Fastighetsägaren ska visa att behovet kan 
tillgodoses bättre. 

Behövs det alltid en pumpstation?  
Om kommunen bygger självfallssystem 
leds allt vatten till en lågpunkt där en 
pumpstation placeras som pumpar vidare 
spillvattnet till reningsverket.  

Vad gäller för LTA-pumpar 
(LättTryckAvlopp)? 
Fastigheter som inte kan anslutas med 
självfall behöver en pumpenhet som 
pumpar till ledningsnätet. Det är 
fastighetsägaren som bekostar pumpen 
om kommunen har ett självfallssystem. 
Om kommunen i stället bygger 
tryckavloppssystem står kommunen för 
pumpen. 

Vad gäller för befintliga tankar och 
trekammarbrunnar? 
Befintliga tankar ska tömmas, rengöras 
och fyllas med sand för att inte implodera 
eller utgöra en fallrisk. Anslutande rör ska 
tas bort eller proppas. Plasttankar ska 
helst grävas upp. Tänk på att inte gräva i 
infiltrationsbädd som varit i bruk det 
senaste året. Smittämnen kan spridas. 

Kan man få tillstånd till enskilt avlopp? 
Fram tills den kommunala anslutningen är 
byggd kan man få tillstånd till sluten tank. 
Därefter ges inte tillstånd till enskilda 
anläggningar i ett verksamhetsområde. 

Gäller samma brukningsavgift för 
fritidsboende och permanentboende? 
Ja, den fasta avgiften är samma för alla 
enbostadshus.  

Kan anslutningsledningarna anpassas till 
befintliga ledningar? 
Om möjligt anpassas anslutningspunkten 
till fastighetsägarens önskemål. 

Kan en fastighet utanför 
verksamhetsområdet anslutas? 
Om kommunen anser att det är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt ansluts fastigheten 
med avtal. Anslutning sker vid gräns för 
verksamhetsområde eller 
ledningsrättsområde. 

Fastighetsägaren får själv bekosta 
ledningsdragning, eventuell LTA-pump och 
servitut över annans mark.  

 

 

 
Kontakt 
www.mark.se 
Överföringsledningsprojektet finns under 
Bygga och bo/Vatten och Avlopp 
Kommunens växel: 0320-217000 
 

http://www.mark.se/
http://norvatek.se/va/pumpstationer/

