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Avgifter för anslutning av fastighet utanför fastställt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp fr.o.m. 2022-01-26 
Verksamhetsområdet för VA är det avgränsade område inom vilket vatten- och 
avloppsförsörjningen skall ske genom kommunala Va-anläggningar.  
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser. Pireva har inte skyldighet att 
ge fastigheter utanför ett verksamhetsområde tillgång till vatten och avlopp. Om en 
fastighetsägare eller förening utanför verksamhetsområdet ändå vill ha kommunal VA-
försörjning så kan anslutning erbjudas om Pireva bedömt att det finns tekniska och 
ekonomiska förutsättningar för det. I dessa fall gäller följande villkor. 
 

§ 1 För enskild anslutning då planerad förbindelsepunkt vid fastighetsgräns ligger maximalt 
100 meter från anslutningspunkt vid kommunal huvudledning  
§ 1.1  Avtal upprättas mellan Pireva och fastighetsägaren. 

§ 1.2  Pireva upprättar förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. 

§ 1.3  Anläggningsavgift erläggs enligt gällande VA-taxa § 5.  

§ 1.4  Om den allmänna delen av servisledningen överstiger 10 m påförs fastighetsägaren en 
tilläggsavgift (inklusive moms) enligt nedan:  

En ledning:  800 kronor per meter  
Två ledningar: 1 280 kronor per meter  
Tre ledningar: 1 570 kronor per meter  

 
För ledning i belagd väg eller gata tillkommer en merkostnad på 40 % av angivna priser. 

§ 1.5 I det fall Pireva anser att en pumpstation behövs gäller samma villkor som för 
fastighetsägare inom verksamhetsområdet. 

§ 2 För gemensam anslutning via förening alternativt egen anslutning där sträckan mellan  
fastighetsgräns och anslutningspunkt vid kommunal huvudledning överstiger 100 m 
§ 2.1  Avtal upprättas mellan Pireva och fastighetsägaren/föreningen.  

§ 2.2  Pireva upprättar förbindelsepunkt i direkt anslutning till Va-verkets huvudledning. 

§ 2.3  Anläggningsavgift erläggs enligt: 

Vatten + Spillvatten 112 518 kr 

För tillkommande fastighet/lägenhet utöver en där gemensam 
förbindelsepunkt nyttjas 

17 775 kr 

  

Enbart Vatten 66 051 kr 

För tillkommande fastighet/lägenhet utöver en där gemensam 
förbindelsepunkt nyttjas 

6 912 kr 

 
Enbart Spillvatten 79 657 kr 

För tillkommande fastighet/lägenhet utöver en där gemensam 
förbindelsepunkt nyttjas 

10 862 kr 

I avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt  
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§ 2.4  Fastighetsägaren/föreningen ansvarar för anläggning av ledningar och eventuella VA-

installationer (t.ex. pump) efter förbindelsepunkten. Fastighetsägaren/föreningen 
ansvarar även för att ordna de tillstånd som krävs för anläggningen. 

§ 2.5  Fastighetsägaren/föreningen ansvarar för att installera en mätbrunn vid 
förbindelsepunkten där vattenmätning kan ske. 

§ 3 Generella villkor 
§ 3.1  Pireva ansvarar för drift och underhåll fram till förbindelsepunkt. 

§ 3.2 Allmänna bestämmelser (ABVA) tillämpas. 

§ 3.3  Brukningsavgifter erläggs enligt gällande VA-taxa. 

§ 3.4 Ersättningar för onyttigblivna VA-anläggningar ges inte, då anslutning sker på 
frivillig basis. 

§ 3.5  Indexförändring av denna taxa skall ske samtidigt och med samma regler som 
gäller för VA-taxa antagen av kommunfullmäktige.  

 
 
 
 
 
Avgifterna träder i kraft 2022-01-26. Antagen av Pirevas styrelse 2022-01-25. 


