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Policy för verksamhetsområden med allmänna 
vattentjänster 

Regler för anslutning till det kommunala ledningsnätet 

1. För områden som utgör ett större sammanhang enligt lag om allmänna 

vattentjänster har kommunen ett ansvar att tillhandahålla en kommunal 

VA-lösning. Generellt krävs att området har 20 eller fler hus, men är 

miljö- eller hälsoproblemen stora räcker det med färre hus för att det ska 

anses vara ett större sammanhang. 

2. Om det finns 3 hus 300 m eller 10 hus 1 km bort visar rättspraxis att 

husen ofta har rätt att bli anslutna. Rimlighetsavvägning bör göras från 

fall till fall. OBS! hänsyn tas bara en gång, ligger t.ex. ytterligare 6 hus 

på 600 m från det första området räknas inte de. 

3. Fastigheter som ligger inom ett vattenskyddsområde ska tas med av 

miljö- och hälsoskäl såvida det inte finns särskilda skäl. 

4. Om ledningar går förbi ett område som inte räknas som större 

sammanhang eller om det inte finns någon miljö- eller hälsofara kan 

kommunen inte kräva att fastigheten ansluts till kommunalt VA utan de 

får bli avtalskunder om de önskar. 

5. Enligt § 24 i LAV, Skyldighet att betala avgifter för allmänna 

vattentjänster ska en fastighetsägare betala avgifter för en allmän va- 

anläggning, om fastigheten 

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 

2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en 

vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.   

Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn 

tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en 

god hushållning med naturresurser. 

Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för 

bebyggelse, skall bedömningen av behovet enligt första stycket 2 göras 

som om fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller 

dock inte om det finns särskilda skäl för en annan bedömning. 

Fakturering kommer att ske efter att fastighetsägarna blivit meddelad 

anslutningspunkt. 

6. Enligt § 24 i LAV, Skyldighet att betala avgifter för allmänna 

vattentjänster kan undantag göras om särskild hänsyn tas till i vilken 

utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god 

hushållning med naturresurser. Mörbylånga kommun anser att om en 

fastighet har en egen brunn där vattnet inte är inkopplat in i huset samt 

att det finns en mulltoa, förbränningstoalett eller dylikt, uppfylls kravet 

på god hushållning med naturresurser och anslutning till den kommunala 

anläggningen är ej längre ett krav. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm


Mörbylånga kommun 
Datum 

2015-09-07 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

7. Obebyggda tomter som ligger inom ett område som ska bli VO och är 

planlagda för bebyggelse ska tas med enligt 24§ i LAV men de kan få ett 

uppskov på att betala taxan i 5 år efter meddelad anslutningspunkt.  

8. Obebyggda tomter som inte är planlagda för bebyggelse tas inte med i 

verksamhetsområdet och det skickas ingen faktura förrän en detaljplan 

görs där fastigheten ingår eller ett bygglov beviljas för fastigheten. 

9. För de fastigheter som inte vill bli anslutna till vatten utan bara till spill 

kommer en provtagning av deras brunn att göras för att försäkra sig om 

att vattenkvalitén klarar livsmedelverkets krav på enskilt vatten, dvs. 

tjänligt utan anmärkning. Klarar det enskilda vattnet provtagningen 

behöver fastigheten inte ansluta sig till kommunalt vatten.   

10. De fastigheter som har enskilt vatten och även kopplar på sig på det 

kommunala nätet måste se till att vattnet är brutet för att förhindra att det 

enskilda vattnet får kontakt med det kommunala. 

11. När ett verksamhetsområde har bildats och en avsättningspunkt har 

meddelats kommer fastighetsägaren att faktureras för anslutningsavgift. I 

de fall fastighetsägaren har en fungerande enskild anläggning ska 

fastigheten ändå anslutas till den kommunala anläggningen då ett enskilt 

avlopp enligt LAV §16  behöver vara bättre än det kommunala 

reningsverket. Rättspraxis visar på att inga enskilda anläggningar har 

visat sig vara bättre än ett kommunalt reningsverk. 

12. Fastigheter som blir erbjudna en kommunal anslutning och ligger inom 

ett verksamhetsområde men idag redan har en relativt ny enskild 

reningsanläggning kan ansöka om ersättning för den. Mörbylånga 

kommun kan ersätta anläggningar i områden där kommunen i sin VA-

planering meddelat att kommunalt avlopp inte kommer att byggas inom 

en 10-årsperiod. Fastighetsägaren ska kunna visa upp dokumentation för 

kommunikationen alternativt att dokumentation finns hos Mörbylånga 

kommun. Det som fastighetsägaren kan få ersättning för är det som blir 

onyttigt till följd av anslutning till den kommunala VA-anläggningen, 

t.ex. så ersätts inte inköp av mark och anläggandet av dricksvattenbrunn 

mm.  Värdeminskningen på enskilda avlopp är 10 % per år. Det innebär 

att efter 10 år kan inte fastighetsägaren längre få ut någon ersättning. För 

att få ersättning krävs kvitto på anläggningen med datum. 
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