
ANSÖKAN 
OM ERSÄTTNING FÖR ONYTTIGBLIVEN 
VATTENANLÄGGNING 

Ansökan om ersättning för din onyttigblivna vattenanläggning 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-POSTADRESS: 

UPPGIFTER OM VATTENANLÄGGNINGEN 
Typ av anläggning: Vattenanläggningen: 

är enskild för fastigheten 

delas med flera fastigheter 

Fastighetsbeteckning (för samtliga anslutna fastigheter om 
anläggningen delas): 

Intyg om anläggningens tekniska duglighet: 

Genom att kryssa i rutan intygar jag att anläggningen under sin livstid har haft god      

  tillgång på vatten året runt           

Följande handlingar måste bifogas för att ersättning ska kunna ges: 

Protokoll från ackrediterat laboratorium som visar att vattnet är tjänligt  

  (utan anmärkning) enligt Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning 

Kvitton för styrkande av kostnader samt inköpsår          

Kartbild med placering av vattenkällan samt intyg att berörd fastighet har  

  juridisk tillgång till vattenkällan om den är belägen utanför egen fastighet. 

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 VATTENANLÄGGNING 
(Fylls i av Pireva och kopia översänds till ansökande vid medgivande/ avslag) 

Ersättning för onyttigbliven vattenanläggning: 

Medges, med summa:___________________________kr (inkl moms)  Avslås

MOTIVERING TILL MEDGIVANDE/AVSLAG: 

HANDLÄGGARE: BESLUTSDATUM: 

http://www.pireva.se/


ERSÄTTNING AV ENSKILD VATTENANLÄGGNING 

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 
dricksvattnet anslutits till den kommunala anläggningen.  

Principer för att erhålla ersättning: 
1. Vid bestämning om anläggningens art är godkänd tas hänsyn till anläggningens tekniska

duglighet och om tillgången på tjänligt vatten är god (året runt och även med framtida behov).

Finns det risk för saltvatteninträngning eller om källan på andra sätt bedöms påverkas av

omgivningen, kan källan inte godkännas och då kan ersättning inte ges. Bedömning om att

vattnet är tjänligt (utan anmärkningar) ska göras på ackrediterat laboratorium enligt

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Fastighetsägaren ansvarar för att

ordna med vattenprover, stickprovskontroller kan komma att göras av Pireva.

2. Anläggningens ålder ska vara max 15 år. Åldern beräknas från år för inköp fram till året då

förbindelsepunkt finns upprättad och meddelad.

3. Rak avskrivningstid på 15 år tillämpas.

4. Ersättningsnivån utgår i första hand utifrån verifiering av kvitto/faktura. Ersättning utbetalas

endast för vattenanläggningens 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.

5. Ersättningsnivån kan maximalt uppgå till vattendelen i anslutningsavgiften.

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

7. Kostnad för arbeten som gjorts på anläggningen efter beslut om verksamhetsområde och utan

samråd med Piteå Kommun och Pireva ersätts ej.

8. Kartbild med placering av vattenkällan ska bifogas ansökan. Om vattenkällan är belägen utanför

egen fastighet måste även intyg bifogas som styrker att berörd fastighet har juridisk rätt att

använda vattenkällan (t.ex. avtal som visar att fastigheten ingår i vattenförening, servitutsavtal

eller liknande).

Ansökan om ersättning för onyttigbliven vattenanläggning  
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 vattenanläggning krävs. Efter att ansökan inkommit bedömer Pireva om ersättning ska 
betalas ut för onyttigbliven vattenanläggning. 

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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