
Informationsmöte 5 september 

VA-utbyggnad 

KIVINGE-BISKOPS ARNÖ 



Agenda 

Välkomna! 

 

1. Pågående entreprenad och tidsplan  

2. Att beställa pumpstation, fakturering och betalning 

3. Fastighetsägarens åtaganden, elanslutning och placering pumpgrop 

4. Vattenmätarkonsol och dess placering 

5. Besiktning och idrifttagande  

6. Anslutningsavgifter 

7. Övriga frågor 

8. Avslutningsvis - Xylem demonstrerar sin pumpstation, utanför 



Pågående entreprenad och tidsplan 

 
 

 

Vireborg        

       Ringsta,V.38-40   

 

Lingonbacka 

V.36-V37 

 

Stigsbergsvägen 

V.35-V37 

       Biskops Arnö 

       V.41-43 

 



Att beställa pumpstationen, fakturering och betalning 

• Kommunen anvisar förbindelsepunkt, via brev. 

• Anläggningsfakturan skickas ut.  

• När anläggningsavgiften är betald, beställer fastighetsägaren den del av 
pumpstationen som fastighetsägaren ska gräva ner. Minst 3 dagar innan 
leverans. 

• Kommunen kör ut tanken till fastighetsgräns efter överenskommelse. 
Fastighetsägaren kan även hämta tanken själv på VA-enhetens förråd. 
Tanken kan hämtas efter överenskommelse. 

• Fastighetsägaren ser till att tanken monteras efter de instruktioner som 
Xylem och Håbo kommun gett.  

• Fastighetsägaren monterar vattenmätarkonsol enligt bifogad skiss. 

• När fastighetsägaren är klar med installationerna, görs en anmälan för 
besiktning och driftsättning. 

• Personal från VA-enheten kommer ut för att besikta anläggningen, sätta upp 
vattenmätaren och sätta i pumpen i tanken. 

• Är allt i sin ordning, så är anläggningen godkänd och den kan nu användas. 
Om inte, så talar VA-personalen om vad som inte är godkänt. Ny 
besiktningstid ska beställas, när felet/felen åtgärdats.  



Vattenmätarkonsol och dess placering 



Besiktning och idrifttagande  

• Separat blankett 

• Checklista vid besiktning och idrifttagande 



Anslutningsavgifter 

 

1. Anslutningsavgifter kommer skickas ut när anmälan om VA inkommit till kommunen. 
Blankett delas ut efter mötet. 

 

2. Anslutningsavgiften är uppdelad i fyra delar: 

 1. Servisavgift 

 2. Förbindelsepunkt 

 3. Lägenhetsavgift 

 4. Tomtyteavgift 

 

Regler för ersättning av avloppsanläggning 

 

1. Anläggning skall vara godkänd och slutbesiktigad 

2. Anläggningens ålder beräknas från slutbesiktningsdatumet och till det datum som       
fastigheten faktiskt ansluter sig till VA-anläggningens avlopp 

3. Anläggningen är yngre än 10 år 

Anskaffningsvärdet baseras på kopior på fakturor. Eget arbete ersätts inte. 

Om kommunen har upplyst fastighetsägaren om VA-utbyggnaden utgår ingen ersättning.  

4. Ersättning är 10% av anskaffningsvärdet (1/10) per år, för de återstående åren.  

 

 

Räkneexempel:  

Tomt 1200 kvm, Enbostadshus 

Vatten och Spill 

1. Servisavgift:   43 634:- 

2. Förbindelsepunkt: 26 885:- 

3. Lägenhetsavgift: 17 563:- 

4. Tomtyteavgift: (53,90 kr/kvm) 64 680:- 

  

  Totalt:  152 762:- 



Frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor: Thomas Högberg, thomas.hogberg@habo.se 

 


