
 

 
Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 
Kundservice 0247-44 100  info@dvaab.se  dalavattenavfall.se   Organisationsnummer 556714-8555 

 

 
 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 

  

Datum 
2021-04-20 

 
 

 
 

 
 

VA-UTBYGGNAD Yttervägen, Leksands Kommun 
 

Allmänt 

Den 15:e februari 2021 togs beslutet i Kommunfullmäktige att anta ett nytt 
verksamhetsområde för kommunalt VA. Din fastighet ligger inom det här 
området. Se Bilaga 1 för karta över nytt verksamhetsområde. 

Fortsatt arbete 

Planeringen av projektet övergår nu till byggskede med start av markarbeten 
under mars månad och sedan arbetar vi både söder- och norrut.  

Enligt projektets nuvarande tidsplan planerar vi att färdigställa hela VA-
utbyggnaden vintern 2022.  

Arbeten på Yttervägen pågår under v.16-25, se separat medföljande brev 
angående detaljer om vägavstänging samt sophämtning. 

Arbeten från Yttervägen och till de tomter som inte har direkt anknytning till 
Yttervägen sker under hösten 2021.  

Fastigheterna mellan Siljansvägen och Siljan kommer att anslutas till 
kommunalt spillvatten (det vanliga hushållsavloppet) med hjälp av en 
villapumpstation (LTA-station) som vi levererar till er fastighet. 

Vi bifogar en kartskiss där planerade ledningar och förbindelsepunkten till er 
fastighet är markerad. 

Ansökan om VA-anslutning 

Fyll i och returnera bifogade blankett om VA-anslutning. Använd medföljande 
svarskuvert. Observera att endast 1 ansökan per fastighet behövs, även om ni är 
fler fastighetsägare. 

Avgifter och regler för anslutning 

På sidorna 2 - 4 kan ni läsa vad som gäller. 
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VA-avgifter 

Anläggningsavgift 

Anläggningsavgift för spillvatten (det vanliga hushållsavloppet) ska samtliga 
berörda*) fastighetsägare betala. Anläggningsavgift för vatten betalar de som 
begär anslutning. Vi fakturerar anläggningsavgiften när förbindelsepunkten är 
upprättad och meddelad. VA-taxa 2021 gäller för fastigheter som inkommer 
med ansökningar under året. Anläggningsavgiften består av tre delar; servis-, 
förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift. 

 

*) Berörda är de fastigheter inom beslutat verksamhetsområde som har 
vattenledning in i en byggnad och / eller spillvattenledning ut från någon 
byggnad idag. 

 
Brukningsavgift 

Brukningsavgiften består av 2 delar, fast avgift och rörlig avgift. Den fasta 
avgiften för spillvatten kommer alla att få betala när förbindelsepunkten är 
upprättad och den fasta avgiften för vatten tas ut när ni (som önskar 
vattenanslutning) betalat anläggningsavgiften för vatten.  

Rörlig avgift för spillvatten och vatten betalas när ni nyttjar dessa tjänster. I 
första hand betalas den rörliga avgiften enligt förbrukning uppmätt med 
vattenmätare. När det inte är lämpligt med vattenmätare (ska godkännas av 
Dala Vatten och Avfall AB) sker debitering enligt schablon. F.n. 200 m³/år för 
permanentboende och 100 m³/år för fritidsboende. 

 

2021 Års VA-taxa Vatten och 
Spillvatten 
(vid samtidig 
anslutning) 

Endast vatten Endast spillvatten 

Servisavgift 92 871 kr 76 482 kr 76 482 kr 

Förbindelsepunkts-
avgift 

109 096 kr 40 911 kr 68185 kr 

Lägenhetsavgift 21 199,20 kr 7949,70 kr 13 249,50 kr 

Summa inkl. 
moms 

233 166 kr 125 343 kr 157 917 kr 
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Inkoppling 

När vi färdigställt VA-ledningarna kommer vi att skicka ut ett informationsbrev 
gällande ”överlämnande av förbindelsepunkt”. Därefter kan ni ansluta era egna 
VA-ledningar.  

 

Inkoppling LTA-station samt ledningsarbeten 

Endast spillvatten från hushåll (toa, kök och bad etc.) får anslutas till vår 
spillvattenledning. Takvatten, dräneringsvatten o.dyl. får ej anslutas. Er 
befintliga avloppsanläggning kan nyttjas som mottagare av sådant vatten. I de 
fall ni nyttjar befintliga VA-ledningar, som anslutning till förbindelsepunkten 
måste ni tillse att ledningarna är täta och ej läcker. (gäller även 
avloppsledningen).   

Vattenmätare 

Det är fastighetsägarens ansvar att se över mätarplatsen som skall vara försedd 
med en konsol fast monterad i väggen, avstängningskranar på bägge sidor av 
mätaren samt en skjutbar hylsa. Finns detta så levererar och monterar Dala 
vatten och avfall själva mätaren kostnadsfritt Även ni som fortsätter att 
använda eget vatten bör ha en vattenmätare. Den förbrukade vattenmängden 
ligger som grund för fakturering av den rörliga spillvattenavgiften. Vill du veta 
mer? Se instruktioner på dalavattenavfall.se/vattenmätare 

Avslutande slamtömning 

Ni som ansluter spillvattnet till den av oss upprättade förbindelsepunkten, ska 
rapportera till vår kundtjänst när ni inte längre behöver slamtömning, samt  

2021-års brukningsavgifter: Spillvatten Vatten  Vatten och 
Spillvatten 

Fast avgift 2951,60 kr 1718,30 kr 4 669,90 kr 

Rörlig avgift per m³ 15,97kr 9,38 kr 25,35 kr 

Schablon permanentboende 
(200 m³/år) 

3194,00 kr 1876,00kr 5070,00 kr 

Schablon fritidsboende  
(100 m³/år) 

1597,00 kr 938,00 kr 2 535,00 kr 
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beställa ev. sluttömning. Kostnaden för en avslutande slamtömning betalas av 
fastighetsägaren 

 

Ersättning för befintlig avloppsanläggning 

Fastighetsägare som har enskild ”godkänd” avloppsanläggning som är max 10 
år gammal, kan begära ”skälig ersättning för onyttig anläggning”. 

Enligt ”domstolspraxis” skrivs en enskild anläggning av på 10 år. (d.v.s. 10 % 
per år). 

Ansvarsgränser 

Vårt ansvar för VA-ledningarna sträcker sig till förbindelsepunkten, normalt 
mellan 0 – 0,5 meter utanför tomtgränsen. All ledningsdragning på egen 
fastighet, ansvarar för och bekostar fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren ska även tillhandahålla plats för elanslutning i 
fastighetens elskåp. 

ROT-avdrag  

Arbetskostnaden avseende arbeten inom den egna fastigheten kan vara 
berättigat till ROT-avdrag. Sköts normalt av entreprenörer och beviljas slutligen 
av Skatteverket i samband med slutskatteuträkningen. Dala Vatten och Avfall 
AB, är ej involverade i ROT-avdraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Nordgren 
Projektledare 
Tel: 0247 – 441 00 - Kundservice 
David.nordgren@dvaab.se 
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