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www.ystad.se 
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KVÄLLENS PROGRAM 

www.ystad.se 

 Vattenplanen och processen fram till idag 
 Behovsanalys 
 Vad händer framöver? 
 Vilket system ska användas och vilka blir kostnaderna? 
 Hur fördelas kostnaderna mellan kommunen och respektive fastighetsägare? 
 Fastighetsägarens utgifter 
 Inlösen av enskilda anläggningar 
 Frågor 
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Den 15 september godkände kommunfullmäktige en ny vattenplan 
för Ystads kommun 
 
 
I vattenplanen framgår bland annat var kommunen kommer att 
bygga ut vatten och avlopp under perioden 2016 - 2030. 



   • EU:s vattendirektiv säger: ”Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag 
och imorgon.  
 

• Sverige har antagit detta direktiv och alla kommuner i landet arbetar därför för att säkerställa 
att vårt vatten klarar den utveckling och de förändringar som våra samhällen påverkas av. 
 

• Vattentjänstlagen styr kommunernas ansvar att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av 
hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. 
 

• Kommunerna ska upprätta VA-utbyggnadsplaner i samverkan med länsstyrelserna. 
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VARFÖR EN VATTENPLAN? 



   • Vattenplanen tydliggör vad vi behöver göra för att långsiktigt säkerställa ett fortsatt rent 
dricksvatten och väl fungerande avloppsrening även för kommande generationer. 
 

• Totalt kommer 650 fastigheter att omfattas av VA-utbyggnaden som sker under 2016-2030. 
 

 Öja är ett högt prioriterat område av både kommunen och länsstyrelsen för utbyggnad av 
kommunalt avlopp. 
 

 Fastigheter inom vattenskyddsområde för Stora Herrestads vattentäkt. 
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VAD ÄR EN VATTENPLAN? 
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 Ramböll Sverige AB kommer att arbeta med detaljprojekteringen av Öjas anslutning 
till kommunalt avlopp 

 Ramböll kommer att behöva gå in på era tomter för att kunna 
inventera/detaljprojektera 

 Enskilt möte med varje fastighetsägare för att fastställa anslutningspunkt och 
ledningsdragning innan grävning påbörjas 

 Grävning och anslutning till kommunalt avlopp påbörjas i början av 2017. 

 Arbetet fördelas på två etapper: 

 Etapp 1: längs med väg 19 i samband med Trafikverkets ombyggnad av vägen. Utförs av 
Trafikverkets entreprenör 

 Etapp 2 : Öja by och området vid Åbergs trädgård. Utförs av kommunen upphandlad 
entreprenör 
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VAD HÄNDER NU? 



 Varje fastighetsägare har fått två kartor med ledningar och brunnar som är kända av 
kommunen. 
 

 På kartorna kan ni rita in de ledningar och brunnar som ni känner till. 

 

 Markera även på kartorna var ni önskar anslutning till kommunalt avlopp. 
Tänk på att placeringen ska vara åtkomlig för kommunens spolbil och att det ska 
vara en bra arbetsmiljö för driftspersonalen. 

 

 Lämna kartan ikväll till en av oss från Ystads kommun.  
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MEN INNAN DESS 



DET FINNS TVÅ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
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Självfallssystem: 

 Anslutningspunkten ligger i tomtgränsen.  

 Man bekostar själv grävning och material inne på egna tomten och  

ansluter till kommunens ledning i anslutningspunkten. 

 

LTA tryckavloppssystem  

 Anslutningspunkten ligger i tomtgränsen 

 Du som är fastighetsägare får en minipumpstation. Denna gräver du ner på lämpligt 

ställe på din tomt och ansluter därefter till el- och spillvattenledningar från 

bostadshuset. Slutligen ansluter du minipumpstationen till anslutningspunkten i 

tomtgränsen. 
 



VAD AVGÖR VILKET SYSTEM DET BLIR? 
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 I första hand självfallssystem 

Om det med hänsyn till markförhållanden, markhöjder eller hus med källare finns 

möjlighet att anlägga ett självfallssystem så är det detta system som anläggs i första 

hand. 

 

 I andra hand LTA-system 

I andra hand anläggs LTA-system och då i lägen då det är mer ekonomiskt fördelaktigt 

eller där det inte går att lösa med självfallssystem. 



• Den kommunala VA-verksamheten bekostas inte med skattemedel utan är helt 
avgiftsfinansierad, det vill säga de kostnader som uppstår ska täckas av dem som använder 
tjänsterna. 
 

• När man ansluter fastigheten till det kommunala VA-nätet betalas en anslutningsavgift.  

 

• Därefter betalas en brukningsavgift som är uppdelad på en fast och en rörlig del. 
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Avgifter 



Anslutningsavgiften för anslutning till kommunalt spillvatten (fr.o.m. 1 januari 2017): 98 393 kr inkl. moms 

 

Brukningsavgift för fastigheter anslutna till kommunal vatten och spillvatten (fr.o.m. 1 januari 2017):  

Fast avgift: 3136 kr/år  Rörlig avgift: 31,45 kr/kbm 

 

Självfallssystem: 
Du som fastighetsägare bekostar själv grävning och material inne på egna tomten och ansluter till kommunens 
ledning i anslutningspunkten. 

 

LTA-system: 

 Du som fastighetsägare får en minipumpstation som du gräver ner på din tomt på lämpligt ställe. 

 Du bekostar grävning, material och elanslutning för att ansluta fastighetens spillvatten till minipumpstationen. 

 Du står för drift och underhåll av pumphöljet samt elförsörjning av pumpen medan kommunen står för 
underhåll och byte av själva pumpen. 

 

2016-10-07 www.ystad.se 13 

VILKA BLIR KOSTNADERNA? 
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FASTIGHETSÄGARENS UTGIFTER 

• Anslutningsavgift: 98 393 kr inkl. moms 

• Kostnader för grävning, ledningsdragning och andra omkostnader inne på tomten.  

• När utbyggnadsarbetet är klart får du som är fastighetsägare en faktura på anslutningsavgiften 
tillsammans med en karta där förbindelsepunkten är utritad.  

• Detta innebär alltså att anslutningsavgiften ska betalas först när utbyggnaden är färdigställd i 
området och en förbindelsepunkt har förmedlats.  

• För Öja räknar vi med att detta kan vara utfört till sommaren 2017. 

• Det kan finnas möjlighet till ROT-avdrag, kontrollera med Skatteverket. 



 Anläggningen måste vara godkänd av Miljöförbundet för att ersättning ska vara 
aktuell 

 
 Ystads kommun betalar ersättning för inlösta enskilda anläggningar som är yngre 

än 10 år 
 Ersättning utgår med 80% av verifierade kostnader för anläggningar som är yngre än 3 år 
 För anläggningar som är äldre än 3 år reduceras ersättningens storlek med 10%  

för varje år 
 Maximal ersättning är högst anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa 
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INLÖSEN AV ENSKILDA ANLÄGGNINGAR 



FRÅGOR 
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