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Utbyggnad Hyndevad 
Ett samarbetsprojekt mellan EEM VA och EEM Elnät 
För byggnation av VA, El och Stadsnät 



Dagordning
Fibra

• Möjlighet till Stadsnät 

VA och Elnät samt projekt övergripande:

• Vad är ESEM 

• VA-planen 

• Processen för VA-utbyggnad och anslutningsprocess

• Tidplan och informationsvägar

• Vads ska byggas i Hyndevad strand 

• Förbindelsepunkt VA, El och Stadsnät

• Byggnation 

• Vattentjänstlagens skyldighet och rättighet samt förklaring av taxa 

• Kostnad för att ansluta sig

Miljökontoret 

• Tillsynsmyndighets syn på anslutning till allmänt VA

• Hur länge får befintlig anläggning användas 

• Möjlighet till dispens 

• Schaktarbete inom vattenskyddsområde

Möjliget att direkt prata med oss angående din förbindelspunkt 



Ägarstruktur



Vår organisation (ESEM)



Anordning av vattentjänster regleras i 
Vattentjänstlagen
Om behovet finns med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 

miljö i ett större sammanhang har kommunen skyldighet att:

– Bestämma verksamhetsområde inom vilket vattentjänst(er) 

behöver ordnas.

– Se till att behovet tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning.   



Eskilstuna kommuns VA-plan 2017



Eskilstuna kommuns VA-plan 2017

UTKAST 20170419

5 Näshulta Österby 1 5,9 12 6,3
12 Sandhem 2 5,0 16 5,4
15 Sandbankarna 2 5,0 16 5,4
30 Grundby sand 4 5,0 31 3,8
33 Ängsholmen östra 4 5,0 29 4,1
14 Närsjö 6 4,5 29 4,1
13 Hyndevads strand 7 4,0 23 4,8
10 Uvberget 8 3,5 34 2,6
21 Sundby Björsund 8 3,5 19 5,0
27 Klinten 8 3,5 31 3,8
18 Klippbergen 11 3,5 7 6,9
24 Sundbyholm GA 11 3,5 1 8,1
25 Ostra knall 11 3,5 1 8,1
28 Ostra hage, Vretatorp 11 3,5 1 8,1
34 Tumbo kil 15 3,0 24 4,6
16 Dalhagen 16 3,0 33 2,9
32 Lindö 16 3,0 13 5,6
20 Torsborg 18 2,5 24 4,6
6 Tummelsta 19 2,5 19 5,0

11 Vilsta koloni 19 2,5 1 8,1
31 Skeppartorp 19 2,5 6 7,5
1 Nabben 22 2,0 19 5,0
3 Ramsnäs 23 2,0 24 4,6
4 Herrfallet camping 23 2,0 18 5,3
9 Dammsäng 23 2,0 13 5,6

19 Glömsta gård/Hälltorp 23 2,0 28 4,3
22 Varnäs udde 23 2,0 19 5,0
23 Sundbyholms slott 23 2,0 7 6,9
26 Takthagen 23 2,0 7 6,9
2 Bondeka 30 1,5 27 4,4
8 Holmsjön 30 1,5 13 5,6

17 Balsta koloni 32 1,5 7 6,9
29 Ostra Knall/ Skogstorp 32 1,5 1 8,1
7 Löt sydväst Hållsta 34 1,0 11 6,5

Resultatsammanställning bedömning av behov och möjlihet för VA-utbyggnad

VA-planområde Behov Möjlighet

Rang-
ordning Prioriteringspoäng (1-10)Område

nr. Namn Rang-
ordning Prioriteringspoäng (1-10)

Samtliga områden i 
Hyndevad har höga 

behovspoäng i 
analysen



Processen för VA-utbyggnad 

Projektstart 

Grov projektering, 
Geoteknik
Kalkyl
Investeringsbeslut

Detaljprojektering
Tidplan för projektet 
Samråd förbindelsepunkt

Upphandling Byggnation
klar

Besiktning före
Uppgrävda vägar
Många påverkas!

Planering MarkentreprenadFörstudie 



Entreprenad
Klar

Installation av 
vattenmätare

Systemet spolas för godkända 
vattenprover.
Återställningsarbeten.
Besiktningar 

Fakturor skickas ut . Avgift 
baseras på VA-taxa vid 
anslutningstillfället.

Installationen är klar och 
fastigheten läggs upp som ny 
VA-kund

VA-utbyggnad process forts. 

Påkopplad kundAnslutningsprocessSlutfas projekt



Tidplan



Informationsvägar
• Hemsida – eem.se

– Löpande information om projektet

– Frågor och svar

• Brevutskick

• sms

• Informationsmöten

• Kundservice 016-710 23 00



Vad ska byggas i Hyndevad 

Projektet inkluderar:

• VA, Spillvatten- och Vattenledningar. Inget Dagvattenledningsnät till 
fastigheterna. I Sandhem kommer ett dagvattenledningssystem att 
anläggas för avvattning av gatorna.

• Förnyat elnät 

• Kanalisation för stadsnät 



Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och EEM´s ansvarsområde, det vill säga stället 

där fastighetens ledningar ansluts till de allmänna näten

Vi samråder nu om läget för dessa i ditt området  för VA, El och Stadsnät/Fibra. 

Det går att få separata förbindelsepunkter för VA, El och Stadsnät/Fibra

Vad är en förbindelsepunkt?



Förbindelsepunkt VA 

Självfall LTA-pump

Komihåg: Installation av vatten och avlopps kräver att fastighetsägaren gör en anmälan till bygglov



Vattenmätare
Ansvar och skötsel

Mätarens placering

Fastighetsägaren ansvarar för:

• Anordningar som behövs för att sätta upp mätaren 
och koppla ihop den med övriga utrustningen

VA-huvudman ansvarar för:

• Vattenmätaren och installation av denna

• Frostskyddad plats. Förslagsvis inomhus
• Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt-

och mögelskador. 
• Vattenmätaren monteras i en fast förankrad mätarkonsol och förses med 

avstängningsventiler. 
• Fjärravlästa vattenmätare kan monteras både vågrätt och lodrätt. 



Förnyelse av Elnät och förbindelspunkt Elnät 

• Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB bygger ett nytt jordkabelnät

• Befintligt luftledningsnät kvar

• Erbjudande om att flytta över till det nya elnätet

• Elmätaren flyttas från stolpmätarskåp till ett markmätarskåp vid tomtgräns på er 

fastighet

• Var ska mätarskåpet stå?

- förbindelsepunkt el blir skåpets placering

- var står skåpet bäst för er? Höjd 870 mm
Bredd 420 mm
Djup 180 mm



Förnyelse av Elnät och förbindelspunkt Elnät 
Fastighetsägaren

• Schaktar på egen fastighet för mätarskåp och elkabel

• Lägger skyddsrör enligt anvisning i kabelschakt

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB

• Sätter mätarskåp

• Flyttar elmätaren till det nya skåpet

• Drar elkabel i skyddsrör

• Ansluter ert hus

Fastighetsägaren får mätarskåp, skyddsrör och elkabel och övertar ansvaret för dessa



Byggnation 

Före Under



Byggnation 

Befintliga ledningar Förbindelse punkt



Byggnation 

Bergsprängning Grov återställd väg
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Summering Byggnation 
• Alla fastigheter besiktigas för och efter 

• Begränsning i åtkomligheten av era fastigheter

• Vägar stängs av, tillfälliga P-platser – hjälp gärna varandra

• Information via skyltar, sms och hemsida. Alternativ prata med 

Entreprenörens Platschef eller arbetsledare samt EEMs byggledare

• Störningar i leverans av sommarvatten men systemet återställs

• Vägar kan var lite ”grova” innan de är helt återställda 

• Viktigast: Anslut aldrig på slangen som sticker upp ur marken



Vattentjänstlagen och VA-taxan



Anordning av vattentjänster
Några viktiga begrepp

• Allmän VA-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett 
rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att 
uppfylla kommunens skyldighet enligt LAV.

• Enskild anläggning: en va-anläggning för vattenförsörjning (egen brunn) 
eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning.

• Förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-
installation.



Anordning av vattentjänster
Några viktiga begrepp

• Verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning.

• Vattentjänster:

– Vatten (dricksvatten)

– Spillvatten

– Dagvatten fastighet (Df)

– Dagvatten gata (Dg)



Avgifter för allmänna 
vattentjänster

• Anläggningsavgift - Tillgång (ansluten) till anläggningen
Engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän 
va-anläggning

• Brukningsavgift – För brukande av anläggningen
Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, 
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en 
allmän va-anläggning som inte täcks av anläggningsavgift.

• Prisnivåer för anläggnings- och brukningsavgifter regleras i VA-
taxan i Eskilstuna kommun



Fastighetsägarens skyldighet att betala avgifter
• Förutsättningar för avgiftsskyldighet för en fastighet enligt 24§ vattentjänstlagen:

– Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet

– Fastigheten har behov av anordning av en vattentjänst

– Behovet kan inte tillgodoses bättre på annat sätt än genom anslutning till den allmänna 

anläggningen

• Enligt 25§ vattentjänstlagen inträder avgiftsskyldighet när

– Förbindelsepunkt är ordnad och fastighetsägaren informerats om den 

– Bortledande av vatten från fastighet som inte sker genom en förbindelsepunkt, från det att 

huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs och informerat fastighetsägare 

• Anläggningsavgiften beräknas alltid enligt den taxa som gäller vid förmedlandet av förbindelsepunkten



Betalning av avgifter

• Enligt 36§ vattentjänstlagen ska en anläggningsavgift fördelas på 
årliga betalningar under en viss tid (max 10 år) om:

– Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och andra omständigheter

– Fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas

– Fastighetsägare ställer godtagbar säkerhet

• VA huvudman har ej befogenhet att lämna dispens av olika slag



Betalning av avgifter

• Avgifterna får inte överstiga det som behövs för att 

täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna 

och driva va-anläggningen (självkostnadsprincip)

• Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna 

fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är 

skäligt och rättvist



Betalning av avgifter

Utbyggnadskostnad Anläggningsavgifter

Normaltaxa

Anläggningsavgifter ligger inom den genomsnittliga kostnadstäckningen vid va-utbyggnad, t.ex. 100 ± 30%



Betalning av avgifter

Utbyggnadskostnad Anläggningsavgifter

Normaltaxa

???



Betalning av avgifter

Utbyggnadskostnad Anläggningsavgifter

Särtaxa

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning 
avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 



Vad kostar det att ansluta fastigheten?

På eem.se  finns en beräkningssnurra 



Exempel på beräkning av anläggningsavgift
Bostadsfastighet baserat på taxa år 2019, GÄLLER EJ SOM OFFERT/GARANTERAT PRIS

Avgift utgår per fastighet med: Inkl. moms, kr Exempel, 
villa, 1500 
m²

a) En avgift avseende framdragning av servisledningar 
till förbindelspunkter för vatten och spillvatten

57 474,50 48 853,3

b) Upprättande av varje uppsättning förbindelspunkter 
för vatten och spillvatten

57 474,50 45 979,6

c) En avgift med m² tomtyta 40,85 49 020

d) En avgift per lägenhet (bostadsenhet) 18 386,25 14 709

TOTALT, INKL MOMS 158 562 kr
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