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Tack för ert 

tålamod!



Informationsmöte - Agenda

• Presentation 

• När blir det klart

• Kommunens och fastighetsägarnas ansvar

• LTA-system

• Viktiga dokument

• Kostnader

• Återställning



Medverkande

• Skandinavisk kommunalteknik SKT

– Joacim Johansson

• Marks kommun

– Karin Ahlgren, projektledare

– Per Mårtensson, byggledare

– Andreas Johansson, abonnenthandläggare





När blir det klart?

• Inkoppling till Sätila reningsverk ✓

• Inkoppling till Sätila vattenverk ✓

• Tryckstegring Torpet klar

• Tryckstegring Sjödal klar

• Provtryckt ÖFL avlopp ✓

• Provtryckt ÖFL vatten ✓

• Renspolad ÖFL vatten (godkända vattenprov)

• Provtryckt ledningsnät Sjödal ✓

• Provtryckt ledningsnät Öresjö

• Provtryckt parallelledning Sätila ✓

• Godkända vattenprov 

Inom 4-8 veckor



VA-utbyggnad i verksamhetsområde

• Dricksvatten

• Spillvatten

• Dagvatten från 

fastigheter

(ej gata)
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Dagvatten fastighet - Sjödal

• Fastighetens avgiftsskyldighet inträder när

– Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten fastighet

– Fastigheten har behov av tjänsten (objektiv bedömning, i detta fall 

genom dagvattenutredning i detaljplan)

– Fastigheten inte kan lösa sitt behov bättre på annat sätt än genom 

det allmänna

• Ska omhändertas inom egna fastigheten, tex stenkista

• I vissa fall till sjö, hav, bäck

– Fastighetsägaren ska visa att egna lösningen är bättre än den 

allmänna.

Ur detaljplan: 

”Dagvatten

Berg och högt grundvatten medför att lokalt omhändertagande av dagvatten 

inte är lämpligt. Alla fastigheter (förutom de befintliga längs sjön) kommer att 

anslutas till kommunalt dagvatten.” 



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



Bilder med ledningsdragningar har tagits bort vid web-publicering 

pga sekretess



Fastighetsägarens arbete

Arbeten inom fastigheten för ledningar och pumpstation

• Schakt och sprängning  - Upphandlas med fördel gemensamt i 

området

• Sprängning får endast utföras efter att Skanskas sprängning är 

klar och efterbesiktning skett

• Skanskas efterbesiktning = förbesiktning

➢ Varje fastighetsägare anmäler besiktningar till kommunen och 

fyller i kontrollplan. Alla dokument finns på www.mark.se

http://www.mark.se/


Vad ska kommunen kontrollera

• Ansökan 

• Anslutningar till LTA-station (inom VO) kan 

redovisas med foto

• Besiktning av inkopplingspunkt innan 

schaktfyllning

• Installerar vattenmätare (efter kontroll av 

vattenmätarplats) utförs av Borås Energi

och Miljö

• Besiktar pumpsump och installerar pump 

(sumpen ska vara renspolad)

• Öppnar servisventiler

Klart att använda!

Efter meddelande om 

förbindelsepunkt och 

betald anläggningsavgift



Mätarplatsen



Upplyftningsbar vattenmätare

• Isolerad brunn



Tryckavloppssystem

Bild 15 I LPS Tryckavlopp  I 5/29/2019



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





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 (eller på 

kvittens)

Anläggningsavgift betalas 

enligt gällande taxa när FP 

meddelas. Anslutning fysiskt 

till kommunal ledning kan ske 

senare.



Viktiga dokument

• Kontrollplan

• Avtal utanför verksamhetsområde

• ABVA



Anläggningsavgift enligt 2019 års taxa (kr inkl moms)

Anslutningsavgift

Ingående tjänster Kostnad

Vatten, Spill, Dagvatten gata + fastighet 213 268 kr

Vatten, Spill, Dagvatten fastighet 206 947 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

Fast avgift för V, S, Df 3 348 kr/år

Rörlig avgift för Vatten och Spillvatten 34,60 kr/m3

(Ingen rörlig avgift för dagvatten)

Exempel 3 pers (ca 150 m3/år) 

Totalt: 8362 kr/år

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


Återställning

Så nära ursprungligt skick som möjligt

• Trädgårdar - återställs

• Vägar – Ny beläggning på Jägmästarvägen under hösten -19

• Jordbruksmark – sås ej av oss



Välkommen med frågor!

Karin Ahlgren, Projektledare Marks kommun

Telefon: 0320-21 71 20

e-post: karin.ahlgren@mark.se

Per, Mårtensson, Byggledare Marks kommun

telefon: 0320-21 71 32

e-post: per.martensson@mark.se

Andreas Johansson, abonnenthandläggare

Telefon: 0320-21 76 11

E-post: andreas.johansson2@mark.se

Joacim Johansson, Pumpleverantör

0724-027443
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