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ULMEKÄRR 1:XX 

 

Information om kommunalt VA i Ulmekärr 
Tanums kommuns arbete för att ansluta Ulmekärr till det kommunala VA-nätet fortgår och 

kommunen vill med detta brev informera om status för projektet. 

Tidplan 

Projektet löper på enligt plan och den ursprungliga tidplanen ligger fast. För närvarande pågår 

planeringen av den geotekniska undersökning som kommer att företas i området under hösten, 

samt att vi söker överenskommelser med berörda markägare.  

Målsättningen är alltjämt att projekteringen skall vara färdig under hösten 2021 för att 

kommunen därefter ska kunna påbörja upphandling av den entreprenör som blir ansvarig för 

genomförandet. Entreprenaden förväntas påbörjas under första halvåret 2022. Utförandet 

beräknas ta cirka 1 år. 

Det finns vid offentliga upphandlingar alltid en risk att beslutet överklagas av andra 

entreprenörer vilket kan skapa en viss osäkerhet i tidplanen. 

Information gällande anslutningspunkt  

I vårt förra brevutskick bad vi er fastighetsägare återkomma till oss med information om 

befintliga anläggningar, samt eventuella synpunkter på er föreslagna anslutningspunkt. De 

allra flesta har svarat oss enligt önskemål och det tackar vi så mycket för! 

Vi har efter förra utskicket beaktat inkomna synpunkter och har i den mån det varit 

ekonomiskt och praktiskt möjligt försökt att ta hänsyn till era önskemål.  

En del anslutningspunkter har justerats efter detta. Till detta brev bifogas en kartbild som 

visar planen för var anslutningspunkten till er fastighet kommer att hamna, om inget oförutsett 

inträffar.  

Lägga ledningar inom den egna fastigheten  

Fastighetsägaren ansvarar själv för de ledningar och andra VA-installationer som ligger 

innanför anslutningspunkten, de vill säga inne på den egna fastigheten. 

Villapump 

För vissa fastigheter i området är det aktuellt att pumpa spillvattnet.  

Där kommunens projektör gjort bedömningen att Er fastighet kommer att behöva pumpa 

spillvattnet har detta brev en bilaga med ytterligare information.   

Generellt gäller att lägsta tillåtna golvnivå där det finns invändigt avlopp (toalett, handfat, 

golvbrunn etc.), ska vara 30 cm över marknivån i anslutningspunkten. Kan inte kravet 

uppfyllas ska fastighetsägaren pumpa spillvattnet till anslutningspunkten. 
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Vattentjänster 

Som nämnt i tidigare brev syftar kommunens projekt till att ansluta berörda fastigheter till 

kommunala vatten- och spillvattensystem, men även behovet för anläggande av kommunalt 

dagvattensystem har undersökts.  

 

Dagvatten 

Bedömningen är att det i dagsläget inte finns något behov för anläggandet av kommunalt 

dagvattensystem, då det övergripande behovet i området inte är tillräckligt stort. Vissa 

förberedelser kommer dock att göras för eventuell framtida anslutning av dagvatten.  

Befintliga fastigheter kommer alltså att förses med anslutning till vatten och spillvatten.  

 

Vatten 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det kommunala dricksvattnet analyseras 

kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter för att säkerställa god kvalitet.  

 

Om din fastighet efter inkoppling till det kommunala VA-ledningsnätet använder vatten från 

egen brunn, eller från gemensamhetsanläggning så ska det vara med ett så kallat brutet 

system. Detta innebär i praktiken att eventuellt parallella vattensystem på fastigheten ej får 

vara sammankopplade. Det räcker alltså inte med en ventil. Har du frågor om detta, hör gärna 

av er till VA-avdelningen. 

 

Fastighetsägare som har ett fullgott dricksvatten (via egen brunn eller 

gemensamhetsanläggning) och därmed anser att de på ett bättre sätt än kommunen kan lösa 

fastighetens behov av vatten, kan beviljas avgiftsfrihet (för avgifter, se följande kapitel). Dock 

måste följande krav uppfyllas: 

  

• Vattenprov från egen täkt ska vara tjänligt, utan anmärkning med avseende på 

mikrobiologiska parametrar 

• Fastighetsägaren ansvarar för att ta vattenprov och bekosta detta – samt kontakta och 

redovisa provresultat för Tanums kommuns VA-avdelning  

 

Spillvatten 

Som nämnt i tidigare brev är spillvatten är avlopp från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett 

samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen, alltså allt avlopp inifrån huset.  

 

Ibland används avlopp som en samlingsterm för både spillvatten och dagvatten, men i detta 

fall är det viktigt att skilja på dessa.  Kommunen kommer att anlägga spillvattenledningar, dit 

dag -och dräneringsvatten absolut inte får anslutas. 

 

Kostnad för VA-anslutning (anläggningsavgift) 

Anläggningsavgiften är densamma oavsett var i kommunen man bor. Anläggningsavgiften är 

en engångsavgift för täckande av kostnaden som kommunen har för att ordna den allmänna 

VA-anläggningen. Avgiften erläggs när kommunen kan leverera vatten och ta emot 

spillvatten vid fastighetsgränsen, det vill säga när entreprenaden är klar.  

Mer praktisk information kring händelser i den senare delen av entreprenaden och om hur 

själva anslutningsärendet kommer att gå till ges i nästa brevutskick.  

Samtliga befintliga fastigheter inom VA-utbyggnadsområdet är skyldiga att betala 

anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften debiteras alltid enligt vid tillfället gällande taxa. 
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Nedan visas anslutningsavgifter som gäller 2021, men avgifterna kan komma att ändras innan 

detta projekt är klart.  

Exempel på anläggningsavgifter år 2021 inom kommunens VA-verksamhetsområde för en 

fastighet med en bostadsenhet:  

Vatten och spillvatten   262 895 kr inklusive moms  

Spillvatten     200 400 kr inklusive moms  

Mer information om VA-taxa finns på kommunens hemsida: 

www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/anslutn

ingtillkommunaltva  

VA-lån 

Tanums kommun kan efter prövning erbjuda ett VA-lån om banklån inte beviljas. Detta lån är 

kopplat till fastighetens geografiska läge och inte till var fastighetsägaren är mantalsskriven. 

Det spelar alltså ingen roll var man är skriven. 

Omfattning 

I projektet är det i dagsläget samma omfattning av fastigheter som angivits i tidigare 

informationsbrev. Detta brev skickas till fastigheternas ägare. Det är alltså fastigheter som kan 

få en kommunal VA-anslutning. 

Besiktning av fastigheter  

För att försäkra sig om att de markarbeten som görs inte medför några skador på fastigheterna 

så kan berörda fastighetsägare komma att bli kontaktade av kommunen utsett företag som 

utför besiktning före och efter entreprenaden. Kostnader för dessa besiktningar bekostas av 

kommunen. Det åligger utsett företag att bedöma omfattningen av besiktningen i området i 

förhållande till de markarbeten som planeras. Alla fastighetsägare i området kontaktas inte.   

Övergripande information 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar! 

Vi återkommer med mer information längre fram.  

 

Med vänlig hälsning 

Gunnar Jungqvist 

Projektingenjör, Tekniska förvaltningen, Tanums kommun 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kontaktuppgifter 

Gällande projektet 

Projektledare Gunnar Jungqvist, 0525-18388, gunnar.jungqvist@tanum.se  

http://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/anslutningtillkommunaltva
http://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/anslutningtillkommunaltva
mailto:gunnar.jungqvist@tanum.se
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Gällande VA-taxor, avgifter, anslutning, blanketter och liknande: 

Jenny Axelsson, 0525-18347, jenny.axelsson@tanum.se  

Karin Görfelt, 0525-18367, karin.gorfelt@tanum.se   

mailto:jenny.axelsson@tanum.se
mailto:karin.gorfelt@tanum.se

