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Nyheter från Vatten-Avlopp hösten 2017

Nya reningsverket

TunbananVi satsar på kundservice

Det händer mycket på Vatten-Avlopp och vi vill gärna hålla er i vatten- och avlopps-
föreningarna informerade. Därför skickar vi här ett nyhetsbrev där ni kan läsa om 
vad som är på gång och få information om bland annat VA-taxan och de nya regler-
na för djurgårdar. 

Jag hoppas att ni uppskattar att få en uppdatering om vad som händer inom  
vatten och avlopp. Jag önskar er en fin höst och vinter!

Projektet med att bygga det nya avloppsrenings- 
verket Ängens ARV är i projekteringsfasen och  
arbetet löper på bra. 

Vi har lämnat in ansökan om så kallat miljötillstånd 
till Länsstyrelsen och de är nöjda med vårt arbete. 
Just nu håller vi på att komplettera med svar på de 
frågor som Länsstyrelsen har ställt. Vi har även skick-
at en ansökan till EU för bidrag för läkemedelsrening 
och fosforåtervinning. Vi räknar med att få besked i 
mars 2018. 

Arbetet med det nya reningsverket är mycket priori-
terat, eftersom nuvarande verk har bristande kapaci-
tet och det är svårt att ansluta nya hushåll.

Nu pågår projekteringen av vatten- och  
avloppsledningarna med tillhörande 
pumpstationer som ska förbinda Tun med 
Lidköping. Det ska samtidigt skapa möjlig-
het för ytterligare drygt 20 föreningar att 
ansluta till kommunens vattenverk och av-
loppsreningsverk (när det nya reningsverket 
blir klart).

Det är olika kontaktpersoner för olika delar 
av sträckan, så om ni vill komma i kontakt 
med ansvarig för er del så kontakta Camil-
la Edvinsson (se kontaktuppgifter här till 
vänster). Även bredband kommer att förläg-
gas längs med sträckan. Kontaktperson för 
bredband: Evert Blomkvist, telefon 77 65 17.

För att kunna ge er  
kunder bättre service  
har vi anställt Camilla 
Edvinsson som kund- 
koordinator.

En av Camillas huvud-
uppgifter är att arbeta 
med frågor gällande 
VA-föreningar, så vi är väldigt tacksamma  
om ni kontaktar Camilla om ni behöver hjälp. 
Om ert ärende kräver specialistkompetens  
lämnar hon frågan vidare.

Ni når henne på telefon 0510-77 13 60 eller  
e-post camilla.edvinsson@lidkoping.se.

Pernilla Bratt
VA-chef, Lidköpings kommun



När politikerna i juni 2015 tog beslut om ny taxemodell för vatten och avlopp, gav de oss också  
uppdraget att utvärdera den nya modellen efter två år. Utvärderingen startade vi redan under  
våren 2017 och den redovisades i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och för teknisk  
servicenämnd (TSN) innan sommaren i år.

Utvärderingen visade att det är stor skillnad på den fasta VA-avgiften mellan olika hushåll. Intervallet 
ligger mellan 15 kronor och 2 130 kronor. De lägsta kostnaderna har en del hushåll i VA-föreningar med 
många hushåll i en fastighet, samt lägenhetshushåll, och den högsta kostnaden har villor i tätort. En viss 
skillnad är rimlig eftersom olika kunder nyttjar VA-tjänsterna olika mycket. Exempelvis betalar hushållen 
på landet sina egna ledningsnät och står för dess driftskostnader, och nyttjar heller inte dagvattentjänster.

Ny modell ska testköras
Men skillnaden är orimligt stor och för att rätta till detta presenterade vi ett förslag för TSN och KSAU. 

Politikerna beslutade att vi skulle gå vidare med denna nya taxemodell, men att den först ska testköras i 
debiteringssystemet och att alla intressenter ska få chansen att uttala sig innan beslutet tas.  Förslaget till 
ny taxa innehåller ändring av de fasta avgifterna och ett antal mindre justeringar. Det handlar till exempel om 
att införa en dagvattenavgift i tätort och att skapa enhetliga benämningar för att göra taxemodellen lättare att 
förstå.

Vad händer nu?
Nu håller vi på att skapa en testmiljö i faktureringssystemet. Vi kommer även under vintern att hålla mö-

ten med representanter från hyresbolag, bostadsrättsföreningar, industrier, villaägare och VA-föreningar.
När det gäller beslutet om retroaktiv återbetalning till föreningar räknar vi med att det är genomfört i 

oktober.

Kommunfullmäktige har beslutat om bättre villkor för djur-
gårdar när det gäller vatten och avlopp. Sedan 1 juli i år har  
jordbrukare som har djur (djurgårdar) kunnat köpa kommu-
nalt vatten utan att behöva betala för avlopp. 

Det har redan tidigare funnits en möjlighet för djurgårdar 
att köpa kommunalt vatten. Men föreningarna (med undan-
tag för de som enbart var vattenföreningar) var då tvungna 
att även betala för avlopp, trots att avloppet från djurgårdar-
na inte går till kommunens avloppsnät. Därför har djurgårdar 
önskat att få köpa enbart vatten.

Anledningen till att jordbrukarna vill ha kommunalt vatten 
till sina djur är att det har en högre kvalitet än vatten som 
de ordnar från egen brunn. Det är viktigt att djurgårdar har 
vatten med hög livsmedelskvalitet för att undvika sjukdomar 
hos djuren och för att minska användningen av antibiotika. 

Läs mer om djurgårdar i bifogat informationshäfte.

Utvärdering av VA-taxan

Djurgårdar slipper betala avlopp

VA-taxa för 2018
Kommunfullmäktige har beslutad om höjda taxor för 2018. Eftersom den nya taxemodellen inte är klar 
och beslutad, kommer vi att höja taxorna enligt den nuvarande modellen med 12,8 procent 2018. Den 
relativt höga taxeökningen beror främst på byggnationen av nytt avloppsreningsverk och Tunbanan.



Vi samlar här svar på frågor som vi ofta får om vatten- och avloppsföreningar.

Vad är en vatten- och avloppsförening (VA-förening)?
En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen 
ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och 
ansluter det till kommunens.

Vid anslutning utanför verksamhetsområdet avgör Lidköpings kommun i varje enskilt fall om 
VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, och upprättar sedan ett avtal med 
föreningen. Om det finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vän-
der dig med frågor om anslutning.

För övriga föreningsfrågor och information om anslutning till kommunens vatten- och  
avloppssnät, är ni välkomna att kontakta Vatten-Avlopp.

VA-taxan består av två delar
I VA-taxan ingår dels en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, dels en brukningsavgift. 
Brukningsavgiften består i sin tur av två delar – en fast och en rörlig del, och den rörliga beror på 
hur mycket vatten du förbrukar. 

(Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer de allmänna bestämmelser för brukande 
av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), och gällande VA-taxa alternativt 
Villkor och avgifter utanför verksamhetsområdet.)

Vad är en anläggningsavgift?
Anläggningsavgift är en engångsavgift som bidrar till att täcka kostnaderna för Lidköpings  
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (det vill säga vattenverk, avloppsrenings-
verk, huvudledningar, pumpstationer med mera). 

Föreningen betalar anläggningsavgiften till kommunen i samband med anslutning. Förening-
en är skyldig att löpande meddela kommunen nya anslutningar.

Information om VA-föreningar

*Lägenhet = en bostadsdel som infattar toalett  
och köksutrymme/pentry.

inklusive moms
Vattenförening per fastighet 12 000 kr
Om det finns två eller flera lägenheter på 
samma fastighet tillkommer per lägenhet*

8 310 kr

inklusive moms
Vattenförening per fastighet 18 000 kr
Om det finns två eller flera lägenheter på 
samma fastighet tillkommer per lägenhet*

12 000 kr

Anläggningsavgift för vatten eller avlopp

Anläggningsavgift för vatten och avlopp



Vad är en brukningsavgift?
Brukningsavgift är den löpande avgift som ni betalar för de vatten- och avloppstjänster ni har 
tillgång till. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Vi debiterar föreningen samtliga av-
gifter för alla fastigheter som ingår. Föreningen ansvarar därefter för att fördela avgifterna bland 
sina medlemmar.

Det finns två olika avgiftsmodeller för föreningen att välja mellan:
1. rörlig modell där föreningen mäter vattenförbrukningen vid föreningens anslutnings-

punkt, och betalar en avgift som inkluderar både vatten och avlopp, alternativt enbart vatten. 
Denna modell kräver att alla är anslutna till vatten. Modellen är ekonomisk fördelaktig om 
föreningen har en liten andel medlemmar som är ansluten avlopp. Avloppsföreningar kan 
bara använda schablonmodell.

2. schablonmodell som används när medlemmar i föreningen är anslutna till vatten men fle-
ra inte är anslutna till avlopp. Vid schablonmodellen mäts vattenförbrukningen vid förening-
ens anslutningspunkt och man betalar sedan vattnet utifrån förbrukningen. Medlemmarna 
som har anslutit avlopp betalar en fast årlig avgift för sitt avlopp.  

* Fast årlig avgift per fastighet (1 065 kr) ingår i denna avloppsavgift.
Hus på ofri grund likställs med fastighet.

Kontakta oss gärna om du har frågor!
Ring kommunens kontaktcenter på 0510-77 00 00, eller ring direkt till Camilla på 0510-77 13 60. 
Du kan också skicka e-post till va-kund@lidkoping.se

inklusive moms
Fast årlig avgift per fastighet 1 065 kr
Rörlig avgift vatten och avlopp 17,34 kr/m3

Rörlig avgift enbart vatten 6,70 kr/m3

inklusive moms
Fast årlig avgift per bostadsfastighet med 
en lägenhet

2 870 kr*

Fast årlig avgift per extra lägenhet 1 600 kr

Brukningsavgift utanför verksamhetsområde 2017

Brukningsavgift enbart avlopp utan mätning 2017


