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Frågor och svar 

Vem bestämmer vilka områden som ska få kommunalt vatten och avlopp? 
Generellt är det kommunen som beslutar vilka områden som ska vara anslutna till kommunalt vatten 
och avlopp. Bedömningen görs utifrån att alla hushåll inom ett område ska ha god tillgång till 
dricksvatten och kunna ta hand om sitt avlopp på ett sätt som är bra för miljön. På lång sikt är 
kommunalt avlopp oftast bättre för miljön än enskilt.  
Länsstyrelsen kan också ha synpunkter på vilka områden som ska ha kommunalt vatten och avlopp.   
I Ekeby har Länsstyrelsen i ett föreläggande angett ett minimikrav för vilka fastigheter som ska ha 
kommunalt VA. Kommunen kan sedan välja att lägga till fler fastigheter.  

Vilka är de berörda fastigheterna i Ekeby? 
Hela den samlade bebyggelsen i Ekeby ska 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Alla 
fastigheter som ligger innanför den röda 
markeringen i bilden till höger är berörda. 

 

 Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp? 
Det är Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund (SMOHF) som kontrollerar befintliga enskilda avlopp 
och ger tillstånd för nya. Det är också SMOHF som kan ge fastighetsägaren ett föreläggande om att 
fastigheten ska kopplas på det kommunala VA-systemet. 

Avlopp 
Enligt rättspraxis som finns måste man ansluta sitt avlopp på det kommunala systemet om det finns 
tillgängligt. Det finns undantag för torra toalettlösningar, torrdass eller mulltoa. Man får då antingen 
ha latrinhämtningsavtal med SRV eller ansöka om dispens för eget omhändertagande (kompostering) 
av latrin hos SMOHF. Eltoalett (förbränningstoalett) är anmälningspliktigt hos SMOHF. Den som har en 
torr toalettlösning måste dock ansluta sitt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) till kommunens 
ledningsnät. Dag-, dränerings- och regnvatten får i Ekeby inte kopplas till de kommunala 
avloppsledningarna. 

Vatten 
Det finns möjligheter att få dispens att använda sitt eget vatten om detta är av god kvalitet och av 
tillräcklig mängd. Den som behåller sin egen vattenbrunn för hushållets förbrukning betalar en lägre 
brukningsavgift. Fastighetsägarens egna vatten ska i sådana fall mätas med en vattenmätare. Väljer 
man att koppla på fastigheten till kommunalt vatten går det bra att samtidigt fortsätta att använda det 
egna vattnet till exempelvis vattning och djurhållning. Observera att du inte får koppla samman vatten 
från egen brunn med det kommunala vattennätet. Det måste vara helt separerat från det kommunala 
vattnet.  

Vem betalar för att fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp?  
Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som ska betala anläggningsavgiften för kommunalt 
vatten och avlopp. Anläggningsavgiften är en engångskostnad.  
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Hur stor är anläggningsavgiften och när ska den betalas?  
Fastighetsägaren betalar en engångsavgift för att få ansluta fastigheten till det kommunala 
ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta 
och lägenhetsantal (en avgift per boende enhet). Avgiften blir enligt 2021 års VA-taxa cirka 200 000 - 
290 000 kronor per fastighet för anslutning till dricksvatten och spillvatten (WC och BDT). Maximal 
nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större, de betalar cirka 290 000 kronor i 
anläggningsavgift när det finns en lägenhet på fastigheten.  
Den exakta avgiften beräknas när ledningarna är på plats och kan tas i drift. Det är också då som 
avgiften ska betalas. Avgiften måste betalas även om man som fastighetsägare inte anser sig behöva 
kommunalt vatten och avlopp. 

Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften? 
Du kan få anstånd för betalning av anläggningsavgiften. Anstånd beviljas i upp till högst sex månader. 
Ränta (referensränta +8 %) debiteras från förfallodagen av anläggningsavgiften tills full betalning har 
kommit in. Kommunen kan också i vissa fall godkänna ett VA-lån för hela eller del av 
anläggningsavgiften. VA-lån beviljas inte vid nybyggnation. Amorteringstiden för VA-lån beviljas till 
högst 15 år. 

Villkoren för anstånd eller VA-lån finns på kommunens hemsida. 

Tillkommer några andra avgifter? 
Alla som kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp betalar löpande brukningsavgifter. De består av 
en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en grundavgift och en kostnad per 
bostad/lägenhet. Den rörliga delen baseras på vattenförbrukningen.  

Tillkommer några andra kostnader 
Ja, fastighetsägaren står för alla nödvändiga kostnader för att ansluta fastigheten, det vill säga 
kostnader för ledningar och andra VA-installationer inne på den egna fastigheten/tomten. Undantaget 
är vattenmätaren och LTA-stationen som kommunen tillhandahåller och som är kommunens 
egendom. Kostnad för att ansluta fastigheten är beroende av vad som ska göras, markförhållanden, 
årstid, byggkonjunktur, avstånd, egen arbetsinsats med mera. Ta gärna kontakt med olika 
entreprenörer för att få offerter och prisuppgifter och beställ gärna ihop med grannarna.  

Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att fastighetens VA-installationer är rätt 
utförda och att ledningarna är rätt kopplade vid förbindelsepunkten. Felkopplade ledningar kan ställa 
till stora problem. 

Vilka VA-installationer behövs inom den egna fastigheten?  
Vattenledningar 
Ledningsdimensionen för vattenledningen från huset på fastigheten till förbindelsepunkten ska vara 32 
mm i diameter. Materialet ska vara PEM eller PE63 med SDR=11 och PN10. Färgen på ledningen ska 
vara svart med blå längsgående linjer. 

Vattenledningen får inte skarvas mellan förbindelsepunkt och vattenmätare, den ska frostskyddas och 
skyddas mot yttre belastning. Detta innebär att ledningarna bör förläggas på frostfritt djup, cirka 1,7 
m, eller frostskyddas med isolering.  

Avloppsledningar och LTA-station 
När den kommunala anläggningen är ett lättrycksavloppsystem (LTA-system), behöver 
fastighetsägaren gräva ner en mindre pumpstation (kallas för LTA-station eller LTA-enhet) inne på den 
egna fastigheten och koppla samman den med de övriga VA-installationerna på fastigheten. 



            3(4) 

LTA-stationen består av - en pumpsump (tank), en pump, ett styrskåp och ett larm. Kommunen 
tillhandahåller LTA-stationen och har även driftansvaret för den. Fastighetsägaren ansvarar för schakt 
och montage av pumpsumpen samt installation av larm (monteras inomhus). Själva pumpen monteras 
av kommunen. Stationen känns igen på locket som måste vara placerat helt ovan mark för att 
förhindra att grus och annat hamnar i sumpen. Pumpen är placerad i nedre delen av sumpen, 
frostfritt, och känner via automatik av nivå för start och stopp. 

Mellan huset på fastigheten och LTA-stationen läggs självfallsledningar. Rekommenderad 
ledningsdimension är 110 mm i diameter och rekommenderad lutning är minst 10 ‰ (= 1 cm/m). 
Om självfallsledningarna ändrar riktning i längsled eller höjdled rekommenderas att en rensbrunn på 
200 mm i diameter anläggs. 

Ledningsdimensionen för spillvatten från LTA-stationen till förbindelsepunkten ska vara 40 mm i 
diameter. Materialet som används ska vara PEM eller PE63 med SDR=17 och PN6,3. Färgen på 
ledningen ska vara svart med bruna längsgående linjer. Dessa ledningar kan förläggas under isolering 
eller i en isolerad låda med en värmekabel som i sin tur kan läggas grunt.  

Vad innebär anslutning till ett LTA system? 
Nynäshamns kommun som VA-huvudman: 

• Tillhandahåller och äger LTA-stationen. 
• Väljer leverantör, bestämmer antalet pumpar samt ansvarar för pumpinstallationen. 
• Har ensamrätt att sätta upp, ta ned, till- och frånkoppla LTA-stationen. 
• Bestämmer LTA-stationens placering i samråd med fastighetsägaren och har rätt att 

kostnadsfritt komma åt stationen.  
• Kommunens VA-avdelning står för service och underhåll av pumpen under förutsättning att 

anläggningen används och är inkopplad på rätt sätt 

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för: 
• Schakt och anläggning av LTA-sumpen. Storleken kan variera mellan 1,6 och 2,4 m hög (djup) 

med en diameter på mellan 0,6 och 1,2 m. Platsen för LTA-stationen måste alltid vara 
lättillgänglig för VA-avdelningens skötsel. Sumpen ska sticka upp ca 20 cm ovan mark, den får 
inte byggas in och det måste vara minst ett 1,5 meter plant och fritt område runt sumpen. 

• LTA-stationens styrskåp ska sitta utomhus och vara lättåtkomlig för kommunens VA-avdelning. 
• Schakt och anläggning av ledningar för sammankoppling av husets avlopp med LTA-stationen 

och mellan LTA-stationen och förbindelsepunkten för avlopp. Se rekommenderade 
dimensioner ovan. Observera att dagvatten (regnvatten) och dränvatten inte får ledas till LTA-
stationen. 

• Elförsörjning och elinstallation fram till LTA-stationens kopplingsplint. 
• Installation av ett larm som varnar vid driftstörning. Larmet består av en röd lampa som 

börjar lysa vid driftfel och som ska vara placerad väl synligt i bostaden alternativt ett 
summerlarm (ljudlarm).  

• Fastighetsägaren ansvarar för en allmän tillsyn av stationen och att larmet alltid fungerar. 

När kan arbetet med att lägga ledningar på den egna fastigheten påbörjas? 
Det är först när alla kommunens ledningar och pumpstationer är färdigbyggda som dricksvatten kan 
distribueras och avloppet kan tas om hand. Innan kommunen tar över ansvaret för ledningarna från 
entreprenören som har byggt dem ska arbetet besiktigas. Som en del av provningen av ledningar kan 
de allmänna servisledningarna behöva användas för bland annat spolning. Det är därför inte tillåtet att 
koppla på egna vatten- och avloppsledningar till förbindelsepunkten innan kommunen anvisat denna 
till fastighetsägaren genom att skicka ut anläggningsfakturan och förbindelsepunktskartan.  

Det är tillåtet att påbörja VA-installationer inne på sin egen fastighet innan förbindelsepunkten 
anvisats, men själva påkopplingen får inte göras innan förbindelsepunkten anvisats enligt ovan. 
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Hur ser en LTA-station ut? 
Det finns flera olika leverantörer av LTA-stationer. Nedan visar vi ett par exempel. 

 
LTA sump med pump från Xylem 

  
LTA sump med pump från Skandinavisk kommunalteknik 

Hur ska vattenmätarplatsen se ut? 
Vattenmätaren ägs, installeras och byts av kommunen. Fastighetsägaren ansvarar för 
vattenmätarplatsen och förbereder så att vattenmätaren kan installeras genom att sätta upp en 
horisontell fast förankrad mätarkonsol med två avstängningsventiler. Vattenmätare ska i första hand 
placeras inomhus i ett våtutrymme med golvbrunn och vara placerad så att den är lättillgänglig för 
byte och avläsning. Se nedan bild. Utrymmet där vattenmätaren är placerad måste vara uppvärmt. 
Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunen. 

Vattenmätarplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenmätarkonsol och vattenmätare 

 

Undantagsvis kan vattenmätaren för enbostadshus placeras på frostfritt djup i en tät 
vattenmätarbrunn. Vattenmätaren ska kunna avläsas utan att någon behöver gå ner i brunnen varför 
Flexislang rekommenderas. 
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