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Informationsmöte - Agenda
• Entreprenaden
• VA-Kund
• Anslutningsprocessen
• Vattenmätare & LTA-pumpar
• Sluttömning

Marks kommun:
– Karin Ahlgren, Projektledare
– Andreas Johansson, Abonnenthandläggare



Entreprenaden

1. Återstående arbeten
2. Tidplan godkänd entreprenad

- Besiktningar
- Vattenprover

3. Skaderegleringar mark

Hajom

Hjorttorp - östra
Hjorttorp - västra



Vad innebär det att vara 
VA-kund?

Inom verksamhetsområde gäller:
• LAV (lagen om allmänna 

vattentjänster)
• VA-taxa
• ABVA (allmänna bestämmelser 

om va-tjänster)
Verksamhetsområde (blå områden 
i kartan)  - Beslutet vann laga kraft 
31/3-21.

Kommunens VA-taxa & AVBA finns 
i sin helhet på kommunens hemsida, 
www.mark.se. 

Hajom

Hjorttorp - västra

Hjorttorp - östra

http://www.mark.se/


Kommunens ansvar
• Leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal. 

hushållsanvändning och omhänderta och rena avlopp.
• Ansvara för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

fram till förbindelsepunkt.
• Informera fastighetsägare om planerade vattenavstängningar 

och andra ändrade förutsättningar.
• Tillhandahålla och montera vattenmätare.
• Utföra drift och underhåll på LTA-pumpar.



Fastighetsägarnas ansvar
• Är skyldig att följa bestämmelser i ABVA samt betala 

avgifter enligt gällande taxa
• Fastighetsägaren ansvarar för alla sina VA-

installationer från förbindelsepunkten, inkl. LTA.
• Upplåta utrymme för vattenmätare och ev. LTA-

anläggning samt vårda dessa och stå för 
elförbrukning.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA5LzA9qHKAhVHWywKHRHUBCMQjRwIBw&url=http://www.sevab.com/Privat/Vatten/Dricksvatten/&psig=AFQjCNGtBIRQthduM_rn1aGcT4tosZKmNQ&ust=1452607421440442


Förbindelsepunkt (fp) = Ansvarsgräns

• Ansvarsgräns mellan en 
kommunal VA-anläggning 
och en privat VA-installation.

• Alla VA-installationer inom 
fastigheten, från 
förbindelsepunkten, är 
fastighetsägarens.

• Undantag: vattenmätaren, 
samt LTA-pump i vissa fall

• Dagvatten får inte anslutas 
till spillavloppet



Anslutningsprocessen - Arbetsgången
• Skicka in ansökan
• Egna arbeten inom fastigheten

– Ledningsdragning  inte koppla ihop med kommunens ledningar!
– LTA-station
– Förbered vattenmätarplatsen

• Invänta meddelande om förbindelsepunkt & anläggningsavgift
• Betala anläggningsavgift
• Anslut till kommunens ledningar  lämna öppet tills avsyning skett
• Anmäl installation av vattenmätare  Kommunen installerar
• Anmäl installation av LTA-pump  Kommunen installerar
• Fyll i och skicka in kontrollplanen



Ansökan
Nya abonnenter både inom och 
utanför verksamhetsområde 
ansöker om anslutning.

Det viktigaste på blanketten är:
• Rätt fastighetsbeteckning
• Vilka tjänster V,S (tidpunkt för 

anslutning)
• Antal byggnader
• Alla fastighetsägare signerar 

ansökan

Anläggningsavgift betalas enligt 
gällande taxa när FP meddelas. 
Anslutning fysiskt till kommunal 
ledning kan ske senare.



Vattenmätare
• Konsolen – Fastighetsägarens ansvar 

– Avstängningsventiler
– Kontrollerbar backventil/återströmningsskydd

• Vattenmätaren installeras av kommunen efter anmälan.
• Vattenmätare installeras även om man bara ansluter till spillvatten.



Vattenmätarplats
• Frostfritt
• Ej i krypgrund
• Godkänns av kommunen
• Arbetsmiljö

Observera att eget vatten inte får vara 
samman kopplat i samma system som 
det kommunala vattnet!



Upplyftningsbar vattenmätare
Om utrymme saknas inomhus kan vatten 
mätaren placeras ute i en isolerad brunn.
Fastighetsägare ansvarar för att vårda och 
skydda vattenmätaren mot skada.



LTA 
Villapumpstation

1. Kommunens ledningar
2. Servisventiler
3. Eventuell isolering+värmekabel
4. LTA-station
5. Rensbrunn
6. Vattenmätare (dricksvatten)
7. Blixtljus synligt utomhus



Fastighetsägarens ansvar för 
LTA-anläggningen
1. Hämta ut tank på Skene reningsverk mot kvittens. 

Kontaktperson Göran Olsson: 070-318 23 28
2. Nedgrävning av tank och ledningar samt anslutningar 

inom fastigheten – frostfritt eller frostskyddat
3. Elanslutning av pumpens apparatlåda (+ eventuell 

värmekabel) samt elförbrukning ca 100 kr/år
4. Anmälan till kommunen om avsyning samt installation 

av pump 
5. Sköta anläggningen rätt och kontakta felanmälan vid 

larm



Placering av LTA-anläggning
• Lockhöjden bör ligga under lägsta golvnivå.
• Vid källare –

• Placera stationen djupare om möjligt
• Magnetventil på inkommande vatten vid hög risk

• Lätt åtkomlig vid service och underhåll, 
• Fritt från grov växtlighet och byggnationer.
• Avrinning från anläggningen. 



Placering av LTA-anläggning



Behålla eget vatten? 
Kontakta Abonnenthandläggaren så att utredning kan ske:

Är anläggningen juridiskt säkerställt?
- Belägen inom den egna fastigheten eller juridiskt styrkt med servitut.
Har anläggningen god kapacitet?
Håller vattnet likvärdig eller bättre kvalitet än det 
kommunala?
- Minst 2 godkända vattenprovsanalyser.
- Samma gränsvärden som kommunen har på sitt ledningsnät 

vilket håller högre krav än bedömningen för enskild vattenanläggning



Behålla eget vatten? 



Anläggningsavgift enligt 2021 års taxa (kr inkl moms)
Exempel: 1 lägenhet/bostadsenhet

Ingående tjänster: Avgift:

Vatten, Spill 195 069 kr

Vatten 103 625 kr

Spill 141 075 kr
Exempel: 2 lägenhet/bostadsenhet

Ingående tjänster: Avgift:

Vatten, Spill 257 788kr

Vatten 124 531kr

Spill 182 888kr



Specialfall

• Verksamhet
• Flerbostadshus
• Komplementbyggnader som nyttjar allmänt VA

Taxan består av olika delar:
• Lägenhetsavgift = Bostadsenhetsavgift
• Servis/förbindelsepunkts avgift



Brukningsavgift enligt 2021 års taxa
Vatten & Spillavlopp
Fast avgift 3 498 kr/år
Rörlig avgift 38,15 kr/m3

Exempel 3 pers (ca 150 m3/år) 
Totalt: ca. 9 221 kr/år

Spillvatten
Fast avgift 1 865  kr/år
Rörlig avgift 20,98 kr/m3

Exempel 3 pers (ca 150 m3/år) 
Totalt: ca. 5 012 kr/år

Vatten
Fast avgift 1 632  kr/år
Rörlig avgift 17,17 kr/m3

Exempel 3 pers (ca 150 m3/år) 
Totalt: ca. 4 208 kr/år



Sluttömning av din gamla brunn
Fastighetsägaren ordnar sluttömning för 
sin befintliga anläggning.

– Plasttankar ska grävas upp. De utgör en 
säkerhetsrisk pga ej beständigt material.

– Betongtankar ska tömmas och fyllas med sand. 
Annars utgör de en säkerhetsrisk.

– Meddela Marks Kommuns kundtjänst att er brunn 
är sluttömd, så er avloppsbrunn kan avslutas i 
systemet.

– Kundtjänst kan nås på telefonnummer 0320-
217055 eller mejla på kundtjanst@mark.se



Tack för visat intresse.

FRÅGOR?



Kontakta oss gärna:
Marks Kommun:
Karin Ahlgren, Projektledare
Telefon: 0320-21 71 20
e-post: karin.ahlgren@mark.se

Andreas Johansson, Abonnenthandläggare
Telefon: 0320-21 76 11
E-post: Andreas.Johansson2@mark.se

mailto:Andreas.Johansson2@mark.se
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