
 

 

 

ANSÖKAN 
OM ERSÄTTNING FÖR ONYTTIGBLIVEN 
AVLOPPSANLÄGGNING 
 
 
Ansökan om ersättning för din onyttigblivna avloppsanläggning görs på denna blankett.  
För principer om ersättning, se sid 2. För mer information, kontakta Pireva eller gå in på vår hemsida 
www.pireva.se  Ansökan skickas till Piteå Renhållning & Vatten, Box 555, 943 28 Piteå 
 

GRUNDUPPGIFTER 
FASTIGHETSÄGARE /ARRENDATOR: 
 
ADRESS (den adress ansökan gäller): 

 
ADRESS (permanentbostad): 
 

POSTNUMMER (permanentbostad): 

 
ORT (permanentbostad): 

 
TELEFON bostad/dagtid/mobil: 

 
E-POST: 

 
 

UPPPGIFTER OM AVLOPPSANLÄGGNINGEN 
Typ av anläggning: 
 

  Slamavskiljare/2 eller 3-kammarbrunn med infiltration för bad-, disk-, tvättvatten 

  Slamavskiljare/3-kammarbrunn med infiltration för bad-, disk-, tvätt-, WC-vatten 

  Sluten tank mindre än 6 m3                                                                                                                                                                             

  Sluten tank 6 m3 eller större 

  Minireningsverk (OBS! Bifoga inköpskvitton) 

Avloppsanläggningen: 
 

  är enskild för fastigheten 

  delas med flera fastigheter 
 
Fastighetsbeteckning (för samtliga anslutna fastigheter om 
anläggningen delas): 
 
 

Följande handlingar måste bifogas för att ersättning ska kunna ges: 
 

  Tillstånd/myndighetsbeslut för avloppsanläggning  

  Kvitton (om ersättningsanspråk är högre än schablonbelopp, se sid 2, eller för                   

styrkande av inköpsår)                       

Anläggningens inköpsår: 
 

Anläggningens inköpskostnad: 
 

Övriga kommentarer: 

 
 
 
 

Jag har tagit del av de allmänna principerna för ersättning och intygar härmed att de lämnade uppgifterna är riktiga: 

ORT: 

 
DATUM: 

 
UNDERSKRIFT SÖKANDE (Vid delad anläggning ska samtliga fastighetsägare skriva under): 

 
 
 

MEDGIVANDE/AVSLAG OM ERSÄTTNING ONYTTIGBLIVEN AVLOPPSANLÄGGNING 
(Fylls i av Pireva och kopia översänds till ansökande vid medgivande/ avslag) 

Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning: 

 

  Medges, med summa:___________________________kr (inkl moms)             Avslås 
MOTIVERING TILL MEDGIVANDE/AVSLAG: 

 
 

HANDLÄGGARE: BESLUTSDATUM: 
 

 

 

 

http://www.pireva.se/


ERSÄTTNING AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 

Vattentjänstlagen (§40) säger att om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar 
eller utvidgar en allmän VA-anläggning, skall VA-huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda 
anläggningens ägare. Förehavandet bygger på dess art, ålder och skick och avser en ersättning, inte en 
inlösen av anläggningen. Anläggningen kvarstår alltså i fastighetsägarens ägo även efter att spillvattnet 
anslutits till den kommunala anläggningen. Sluttömning ska göras och luftningsröret avlägsnas. Därefter 
rekommenderas att anläggningen grävs upp alternativt sandfylls. 

Principer för att erhålla ersättning: 
1. Avloppsanläggningen ska vara godkänd enligt tillstånd/myndighetsbeslut av kommunens nämnd

för miljöfrågor. För frågor kring tillstånd, kontakta Piteå Kommun avdelningen för Miljö och
hälsoskydd.

2. Endast godkända (gröna) anläggningar utifrån utförd avloppsinventering ersätts.

3. Anläggningens ålder ska vara max 10 år, rak avskrivningstid tillämpas. Åldern räknas från det år
tillståndet är utfärdat om inte annat år för inköp av anläggningen kan styrkas via kvitton och fram
till dess att förbindelsepunkt finns upprättad och meddelad till fastighetsägaren.

4. Ersättning utgår från schablonbelopp enligt nedan. För att justera schablonvärdet till aktuellt
inköpsår används statistiska centralbyråns konsumentprisindex.

Typ av anläggning Schablonbelopp 

Slamavskiljare/2- eller 3-kammarbrunn med infiltration för bad-, disk-, tvättvatten 30 000 kr 

Slamavskiljare/3-kammarbrunn  med infiltration för bad-, disk-, tvätt-, WC-vatten 40 000 kr 

Sluten tank mindre än 6 m
3

16 000 kr 

Sluten tank 6 m
3
 eller större 22 000 kr 

1-kammarbrunnar Ersätts ej 

Minireningsverk Utifrån kvitton 

5. För att få högre ersättning än schablonbeloppen krävs att anläggningsägaren kan styrka
kostnaderna med kvitton. Ersättning utbetalas endast för avloppsanläggningens kostnader, ej för
övriga kostnader som kan ha uppstått i samband med att anläggningen anlades, t.ex. för
geoteknik, tillståndskostnader, anslutande ledningsnät etc. Eget arbete ersätts ej.

6. Ersättningsnivån kan maximalt uppgå till avloppsvattendelen i anslutningsavgiften.

7. Ersättningen regleras på fakturan som skickas ut efter det att förbindelsepunkt till fastigheten
upprättats och dess läge meddelats (d.v.s. tidpunkten för när avloppsanläggningen anses bli
onyttigbliven).

8. Vid delad anläggning ges ersättning i relation till ägarandel.

9. Kostnad för arbeten som gjorts på anläggningen efter beslut om verksamhetsområde och utan
samråd med Piteå Kommun och Pireva ersätts ej.

Ansökan om ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning  
Ansökningsblanketten ska fyllas i av fastighetsägare/arrendator och skickas till Pireva. Delas 
anläggningen mellan flera fastigheter ska samtliga fastighetsägare skriva under ansökan, endast en 
ansökan per avloppsanläggning krävs. Efter att ansökan inkommit bedömer Pireva om ersättning ska 
betalas ut för onyttigbliven avloppsanläggning. 

Personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du 
ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. 
Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter  
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