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Ägarstruktur 

Presentatör
Presentationsanteckningar
ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag* respektive Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.* I Eskilstuna Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Bad, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna.



Vår organisation (ESEM) 



Dagordning 
• VA-planen och beslut om framtida VA-försörjning 

• Processen för VA-utbyggnad och kommunikationsplan 

• Dagvatten och befintligt vattensystem 

• Elnät och Stadsnät 

• Vattentjänstlagens skyldighet och rättighet samt förklaring av taxa  

• Kostnad för att ansluta sig 
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Eskilstuna kommuns VA-plan 2017 
 

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)

Näshulta Österby har 
fått högst behovspoäng 
i analysen 

UTKAST 20170419 



Beslut om framtida VA-försörjning 
EEM har beslutat att uppgradera vattenverk och reningsverk i Bälgviken för 
att klara en påkoppling av befintliga kunder i Näshulta Kyrkby och nya 
kunder i Näshulta Österby. 
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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.    

UTKAST 20170419 



• Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och EEM´s 

ansvarsområde, det vill säga stället där dina servisledningar ansluts till 

det allmänna nätet. 

Vad är en förbindelsepunkt?  



Processen för VA-utbyggnad  

Projektstart  

Grov projektering,  
Geoteknik 
Kalkyl 
Investeringsbeslut 

Detaljprojektering 
Tidplan för utförandet  
Samråd förbindelsepunkt 

Upphandling Byggnation 
klar 

Besiktning före 
Uppgrävda vägar 
Många påverkas! 

Entreprenad ca 21 
mån 

 2017 (ca 1 år) ca 
3 mån 

Planering Markentreprenad Förstudie  

Ca 10-12 
månader 
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Entreprenad 
Klar 

Installation av 
vattenmätare 

Systemet spolas för 
godkända vattenprover. 
Återställningsarbeten. 
Besiktningar  

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

Fastighetsägare 
gräver på 
tomten 

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

VA-utbyggnad process forts.  

Kan ta  
6 mån 

Påkopplad kund Anslutningsprocess Slutfas projekt 
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Kommunikationsplan (grov skiss) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Möte med 
EEM & 
styrelsen 
2016-06-13 

Informationsmöte 
2017-04-29 om att 
en VA-utbyggnad 
ska ske. Grov 
tidplan 
kommuniceras 

Detaljprojektering 
startar. 
 
Samråd om 
förbindelsepunkt 

Entreprenad 
Preliminär tidsåtgång  
2 år 

Brevutskick 
Fastighetsägare har 
direktkontakt med 
EEM´s projektledare 

Löpande information 
på EEM´s hemsida 
Information i området 
från Entreprenör 

Hemsidan 
Generell information på 
hemsidan. 
Informationsmaterial 
från infomötet läggs 
upp där. 



Kommunikationsplan anslutningsfasen 

2021* 
När godkända 
vattenprover 
uppnås kan 
kunder koppla 
på sig 

Meddelande 
om 
förbindelse-
punkt  
Faktura 

Uppsättning av 
vattenmätare. 
Installation av ev. 
LTA pump 

Ansluten! 

Direktkontakt med 
EEM´s personal 
 

Brevutskick 
 

Konsulter utför 
besiktningar på 
de fastigheter 
som ligger nära 
sprängning 
 

Vid behov 
ordnas infoträff. 

* Osäkerhet i tidplan beroende på 
hur entreprenaden fortlöper och 
hur snabbt det går att få 
godkända vattenprover 



Vad ska byggas? 
• Ca 5 km ledningsgrav 

• Ledningarna förläggs främst 

i vägar som återställs till 

befintligt skick 

• 145 förbindelsepunkter 

• Troligen en eller flera 

avloppspumpstationer. 

UTKAST 20170419 

 



Besiktningar 
• Vägar besiktas före och 

efter entreprenad. 

• Fastigheter besiktas på 

sprickor i fasad och 

skorsten före och efter 

sprängning (regeln säger 50 

meter från sprängning). 
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Pumpstationer med överbyggnad ingår troligen i 
projektet 
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Berg i ledningsgrav 
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Anslutning med villapump  
Gäller endast dem som inte kan ha anslutning med självfall 

*Dimensionering på fastigheten ansvarar inte EEM för. De dimensioner som anges 
i bilden är endast indikativa. Fastighetsägaren bör rådgöra med den entreprenör 
som ska utföra arbetet på fastigheten. 
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Villapump (endast några fastigheter) 
•  Under detaljprojektering vet vi vilka fastigheter som eventuellt behöver 

villapump 

• Villapump tillhandahålls & ägs av EEM som även sköter service (exempel 

pumpstopp som inte orsakas av fastighetsägaren) och normal underhåll 

(exempel byte av värmekablar). 

• Fastighetsägare ansvarar för schakt & installation samt elförsörjning till 

pumpen. 

• EEM ska godkänna pumpens placering på fastigheten (måste vara 

tillgänglig för driftpersonal) 
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Villapump 
 

UTKAST 20170419 



Ansvar och skötsel av vattenmätare 
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 
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Vattenmätarens placering 

• 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.  
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Dagvatten 
• Behov av 

dagvattenledningar för 

vägar och ev.  fastigheter  

• Behov av nya diken i 

samråd med väghållaren.  

• Behovet utreds i 

förstudien 2017 
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Underlag från Eskilstunakartan. Avrinningsvägar 
och lågpunkter där vatten kan ansamlas vid 
stora regn. 



Befintligt vattensystem för bevattning 
• Samfälligheten önskar lägga nya parallella ledningar avsedda för 

bevattning. 
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Samförläggning Fiber och Elnät 
VA-kollektivet får inte finansiera eller investera i ett stadsnät eller 

tomrör. 

Samordna förläggning för VA och (ev elnät) och fiber är fördelaktigt 

för alla ledningsägare 
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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. 
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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) 
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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.  



Exempel på beräkning av anläggningsavgift 
för bostadsfastighet 

Avgift utgår per fastighet med: Exkl. 
moms, kr 

Inkl. 
moms, kr 

Exempel, 
villa, 1500 
m^yta, 
V+S+Df 

a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelspunkter 
för V, S och Df 

43 510 54 387 54 387 kr 

b) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelspunkter för V, S och Df   

43 510 54 387 54 387 kr 

c) En avgift med m^2 tomtyta 30,93 38,66 57 990 kr 

d) En avgift per lägenhet (varje påbörjat 150-tal 
m^2 bruttoarea) 

13 919 17 398 17 398 kr 

e)* En grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelpunkt för Df upprättats 

17 404 21 755 ---- 

TOTALT, INKL MOMS 184 162 kr 
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Vad kostar det att ansluta fastigheten? 
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Anslutning av dagvatten 
kommer förmodligen bli 
aktuellt för några 
fastigheter, men kanske 
inte för alla. 
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