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Informationsmöte - Agenda

• Presentation 

• Övergripande om projektet 

• Tidplan

• Anslutning till kommunalt VA – varför, vem, hur, vad kostar det?

• LTA-pumpar

• Bensträckare – tid för egna frågor, avstämning anslutning

• Avtal med markägare

• Frågor



Medverkande

• Skanska

– Andreas Johansson, projekteringsledare

• Marks kommun

– Karin Ahlgren, projektledare

– Andreas Johansson, abonnenthandläggare



• 28 km ledning

• 1 vatten + 1 spill

• Ca 20 km klart

• Skanska entreprenör



Vad har hänt hittills

<DATUM>

2009

2010-

2012

2013-

2014

2015-

2016

• VA-försörjningsplan

• Beslut att bygga ÖFL och lägga ner ett antal mindre verk

• Projektering, tillstånd, markfrågor Etapp Skene – Hyssna

• Byggnation av Etapp Skene – Hyssna

• Förprojektering övriga etapper

• Projektering, tillstånd, markfrågor Sätila – Ubbhult mm

• Upphandling av Entreprenör i partnering

• Förstudie Bonared startar

2017 -

2018

• Entreprenadarbeten Etapp Sätila – Ubbhult

• Projektering och byggnation Öresjö

2019-

2020

• Projektering och byggnation Bonared

• Byggnation Sätila - Hyssna



Arbetsprocess

Förstudie Projektering

Markavtal

Övriga 
tillstånd

Entreprenad Anslutning

• Miljö

• Arkeologi

• Bygglov 

pumpstationer

Här är vi nu

Start Nov 2019 Sommar 2020





Vad innebär det att vara VA-kund?

• Verksamhetsområde

– Det område inom vilket kommunen är skyldig att tillhandahålla en 

viss va-tjänst. Beslutas av kommunfullmäktige.

– Upprättas utifrån behov för spillvatten (avlopp), dricksvatten, 

respektive dagvatten.

– Inom detta gäller va-lagen, kommunens va-taxa samt ABVA 

(allmänna bestämmelser om va-tjänster)

• Ledningsnät byggs ut för både vatten och spillvatten vid samma 

tillfälle, även om alla inte ansluts samtidigt.

• Anslutning av olika tjänster vid olika tillfällen ger en väsentligt 

dyrare totalkostnad.
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VA-utbyggnad i Bonared

• Dricksvatten

• Spillvatten

• Ej dagvatten
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Kommunens ansvar

• Ansvara för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

fram till förbindelsepunkt

• Leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal 

hushållsanvändning och omhänderta och rena avlopp

• Informera fastighetsägare om planerade vattenavstängningar 

och andra ändrade förutsättningar

• Tillhandahålla och montera vattenmätare

• Utföra drift och underhåll på LTA-pumpar

• Inom verksamhetsområde är kommunen 

skyldig att ordna va-anslutning vid 

tomtgräns

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


Fastighetsägarnas ansvar

• Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelser i ABVA 

(Allmänna Bestämmelser Vatten och Avlopp)

• Fastighetsägaren ansvarar för alla sina VA-installationer från 

förbindelsepunkten

• Upplåta utrymme för (kommunens) vattenmätare 

och vårda den väl

• Upplåta utrymme för (kommunens) LTA-pump, 

vårda den och stå för dess elförbrukning

• Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter 

enligt gällande taxa



Är man tvungen att ansluta sig?

Spillvattenavlopp

Där kommunalt verksamhetsområde upprättas godkänns inte 

nya enskilda avlopp. Undermåliga avlopp kan beläggas med 

förbud. I praktiken innebär det obligatorisk anslutning.

Vatten

För att upprätthålla vattenkvaliteten behöver 

majoriteten i ett område anslutas.

Har man en egen vattentäkt som har mycket bra 

kvalité och kapacitet kan man bli avgiftsbefriad. 

Det är tillåtet att betala anslutningsavgift men 

fortsätta använda sin egen brunn. 

Ingen sammankoppling av egen brunn med 

kommunens ledningar får ske!



Förbindelsepunkt (fp) = Ansvarsgräns

• Ansvarsgräns mellan en 

allmän VA-anläggning och 

en VA-installation.

• Alla VA-installationer inom 

fastigheten, från 

förbindelsepunkten, är 

fastighetsägarens.

• Undantag: vattenmätaren, 

samt LTA-pump inom 

verksamhetsområde

• Dagvatten får inte anslutas 

till spillavloppet



Mätarplatsen



Slutna tankar

• För slutna tankar gäller

– Plasttankar ska helst grävas upp (ej beständigt 

material)

– Betongtankar ska tömmas och 

fyllas med sand 

(annars säkerhetsrisk)



Anslutning

Nya abonnenter både inom 

och utanför 

verksamhetsområde Ansöker 

om Anslutning på särskild 

blankett.

Ange på ritning placering av 

LTA-pump på tomt.

Anläggningsavgift betalas 

enligt gällande taxa när FP 

meddelas. Anslutning fysiskt 

till kommunal ledning kan ske 

senare.



Anläggningsavgift enligt 2019 års taxa (kr inkl moms)

Anslutningsavgift

Ingående tjänster Kostnad

Vatten, Spill, Dagvatten gata + fastighet 213 268 kr

Vatten, Spill, Dagvatten gata 183 256 kr

Vatten, Spill 176 935 kr

Vatten 93 992 kr

Spill 127 960 kr



Brukningsavgift enligt 2019 års taxa 

(endast för bebyggd fastighet)

Fast avgift för V, S 3 172 kr/år

Rörlig avgift för vatten och spillavlopp 34,60 kr/m3

Exempel 3 pers (ca 150 m3/år) 

Totalt: 8362 kr/år
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Pumpstationer

• Dalängsvägen

• Skogvallavägen



Skanskas arbete - tidplan

• Etablering

• Trafikomledning och provisorisk parkering

• Schakt i gata och naturmark 

• Avstämning av förbindelsepunkt (om behov finns)

• Besiktning (provtagning av brunnar?)

• Sprängning

• Ev provisorisk vattenförsörjning

• Efterbesiktning

• Provtryckning och renspolning

• Återställning

– Till ursprungligt skick, eller

– Till önskat skick (om inte det är 

dyrare)

• Slutbesiktning



Vad är ett tryckavloppsystem?



LPS2000E

• Luktfritt, mellandäck

• ABVA gäller. Inget

ovidkommande i avloppet

• Pumpen har inbyggd

underhållsfri

nivåautomatik

• Inget synligt

automatikskåp

• 1-fas pump

• Högnivålarm

• Driftskostnad (el) ca 70 

kr/år



Bild 23 I LPS Tryckavlopp  I 1/31/2019



Fastighetsägare

• Kommunen köper ingen mark.

• För ledningarna tecknar kommunen servitutsavtal med 

fastighetsägare. 

• Ersättning beräknas enligt vedertagna värderingsprinciper.

• Servitut skrivs in i fastighetsregistret.

• För överföringsledningarna bildar lantmäteriet ledningsrätt. 

• Servitut/Ledningsrätt kommer att 

gälla så länge ledningen är i bruk.

Ersättning utgår endast i samband 

med byggandet.



Vad innebär arbetsområde?

Arbetsområde – ca 20 meter brett

• Det område som entreprenören får använda vid nedläggning av 

ledningarna för schakt, upplag, transporter o dyl.

• Både innanför och utanför området har fastighetsägaren rätt till 

ersättning för sånt som skadas eller måste tas bort. 



Vad innebär 

servitutsavtalen?

Servitutsområde

• Servitutsområdet är 6 meter brett och följer längs med 

kommunens ledningar fram till tomtgräns, det omfattar även 

brunnar, pumpstationer o liknande.

• Kommunen har rätt att utnyttja hela området (6m bredd) för att 

anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningen. 

• Byggnader och anläggningar utanför området får inte påverkas. 

• I servitutsavtalet förbinder sig fastighetsägaren att inte uppföra 

byggnad, plantera träd, schakta eller spränga nära ledningen.

• För överföringsledningar bildas ledningsrätt, med ungefär 

samma innebörd.



Genomgång servitutsavtal

• Utskickade avtal är förslag som kan diskuteras

• Sträckningen kan behöva anpassas, men måste följa 

kommunens principer

– Tekniskt lämpligt

– Ej innebära onödig merkostnad

– Anpassad till nuvarande och framtida behov



Ersättningar  

• Servitutsavtal ersättning:

– Tomtmark (enl taxering), värdering enligt Expropriationslagen

– Skogsmark, värdering enligt lantmäteriets förenklade metod

• Markvärde 

• Ersättning för förtidig avverkning 

• Farliga kantträd

• Framtida storm- och torkskador 

• Virkesvärdet tillkommer

– Åkermark, värdering enligt lantmäteriets metod

• Framtida grödskada samt vissa övriga skador

• Skördebortfall, en årsskörd

• Brukningshinder tex brunnar tillkommer

– Vägmark

• Redan ianspråktagen – endast ersättning för ytterligare rättslig belastning

• Enskild väg inom tomtmark ersätts som tomtmark



Markupplåtelseavtal för överföringsledningar

• För överföringsledningar tecknas Markupplåtelseavtal som ombildas till 

ledningsrätt, 

• Observera att dessa ersätts annorlunda:

• Grundersättning för ledningsområde och arbetsområde i öppen 

mark (åker, äng, skog)

• Skadereglering i efterhand – skördebortfall, skogsvärdering etc

• Särskild värdering endast för tomtmark



Välkommen med frågor!

Karin Ahlgren, Projektledare Marks kommun

Telefon: 0320-21 71 20

e-post: karin.ahlgren@mark.se

Andreas Johansson, abonnenthandläggare Marks kommun

Telefon 0320-21 76 11

E-post: andreas.johansson2@mark.se

Andreas Johansson, projekteringsledare Skanska

Telefon: 010-448 61 38

E-post: andreas.j.johansson@skanska.se

Eva-Lotta Ekström, markförhandlare konsult

Telefon: 070-724 57 60

E-post: eva-lotta@fkee.se
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