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Förhandsinformation – VA-utbyggnad 
Vadstenalund 
 
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Vadstenalund, inom 
verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning. 

Bakgrund 
Kalmar Vatten kommer att bygga ut det allmänna (”kommunala”) vatten- och 
spillvattennätet i Vadstenalund, för att förbättra vattenförsörjningen och 
avloppslösningen i området. Totalt rör det sig om 6 fastigheter med enskilt 
avlopp samt 7 obebyggda fastigheter. 
 
Till grund för VA-utbyggnaden ligger inventering av enskilda avlopp gjord av 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning samt Kalmar kommuns Vatten- och 
avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, beslutad av kommunfullmäktige i 
januari 2016. Ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Vadstenalund 
kommer att fasställas under mars månad 2019. Inom verksamhetsområdet är 
Kalmar Vatten skyldig att bygga ut den allmänna VA-anläggningen.  
 

 
Verksamhetsområde för Vadstenalund. 
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Teknik 
På grund av områdets karaktär och topografi har Kalmar Vatten valt att avleda 
spillvatten med hjälp av tryckavloppsystem. Detta innebär att aktuella 
fastigheter inte kan anslutas med självfall till spillvattennätet, utan pump krävs 
för att anläggningen skall kunna nyttjas på avsett vis. Kalmar Vatten äger, 
bekostar, tillhandahåller och underhåller en villapumpstation till varje fastighet. 
Fastighetsägaren bekostar erforderlig schaktning, anläggning och installation av 
pumpstationen. Fastighetsägaren har även tillsynsansvar och ansvarar för och 
bekostar elförsörjningen för driften av pumpen. 

Tider 
Anläggningsarbetena kommer att utföras i egen regi av Kalmar Vattens 
produktionsavdelning och är planerade att starta efter semestern 2019. Mer 
detaljerad tidplan förmedlas när alla förutsättningar för utbyggnaden är 
fastställda. 

Anslutning 
Anslutning av en fastighet avser att allmän VA-ledning byggs fram till 
fastighetens förbindelsepunkt, som normalt ligger 0,5 m utanför 
fastighetsgräns. Anordningar, d v s ledningar och övriga nödvändiga 
installationer, på den egna fastigheten svarar fastighetsägaren för. Frågor som 
avser VA-installation på den egna fastigheten hänvisas i första hand till VA-
installatör/elektriker. 

Anläggningsavgift 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) inträder avgiftsskyldighet 
för en fastighet så snart allmänna VA- ledningar är framdragna till 
fastighetsgränsen och förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren underrättats om 
detta. Därmed är fastighetsägaren skyldig att erlägga anläggningsavgift 
(engångsavgift) och brukningsavgifter (löpande). 
 
Anläggningsavgiften beräknas enligt Kalmar kommuns VA-taxa, fastställd av 
kommunfullmäktige. Avgiften beräknas enligt den taxa som gäller det år då 
förbindelsepunkten förmedlas. Nedan följer exempel på nivån på 
anläggningsavgift enligt 2019 års VA-taxa för fastigheter för inkoppling av 
vatten och spillvatten. 
 
Fastighet med 1 bostadslägenhet 
och med tomtyta: 1 000 m2 2 000 m2 3 000 m2 

Avgift för anlutning till vatten- och 
spillvatten: 125 183 kr 155 923 kr 186 663 kr 

(Avgifterna är angivna inklusive lagstadgad mervärdesskatt.) 
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Kontakter 

Teknik, rådgivning, servisläge mm:  Tfn: 
Nina Johansson, projektör   0480 - 45 14 36 
Henric Nilsson, gruppchef projektering  0480 - 45 14 27 

Anläggningsavgifter och taxa: 
Karin Svensson, abonnentingenjör  0480-45 14 23 
 
 
 
 
 
Hälsningar 
 
Kalmar Vatten AB 
 
Thomas Bergfeldt  Nina Johansson 
VD   Projektör 
 

 

 

Ordlista 
Allmän VA-anläggning En vatten- och avloppsanläggning (VA-anläggning) 

för bostadshus eller annan bebyggelse, över vilken 
en kommun har ett rättsligt bestämmande 
inflytande och som har ordnats och används för att 
uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412). 

I dagligt tal även kallat ”kommunalt VA” 

Enskild va-anläggning En VA-anläggning eller annan anordning för 
vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår 
i en allmän VA-anläggning. 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, 
industri m.m. Hushållsspillvatten är det 
avloppsvatten som kommer från toalett, dusch, 
disk, tvätt och liknande. 

Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster (vatten, spillvatten och dagvatten) har 
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-
anläggning 
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