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Sunne kommuns VA-utbyggnad 

Hej! 

Våren 2016 beslutade kommunfullmäktige i Sunne kommun om utbyggnad av vatten- och 

avloppsnätet. 

I Sunne kommun finns ca 4 000 enskilda avloppsanläggningar. Många av dessa har brister och är i 

behov av renovering eller anslutning till allmän VA-anläggning där det är möjligt. 

Enheten för vatten och avlopp har tillsammans med enheten miljö, plan och bygg tagit fram ”VA-

utbyggnadsplan 2015-2025” med förslag på verksamhetsområden för VA-utbyggnad som faller under 

Vattentjänstlagen 6§. 

Vägledande för bedömningen har varit Vattentjänstlagen samt: 

- Nationella miljömålen, god status för sjöar, vattendrag, grundvatten och bebyggd miljö 

- Miljöbalkens hänsynsregler 

- Hållbar kommun enligt kommunstrategin 

- Skydd av vattentäkter 

- Större antal och sammanhängande bebyggelse 

- Finns befintliga kommunala VA-verksamheter som kan avvecklas/ersättas i stället för att renoveras? 

- Ekonomiskt försvarbart, tekniskt och praktiskt möjlig med rimlig insats? 

Planen omfattar 11 områden med anslutningar under en 10-årsperiod av: 

- Spillvatten till ca 550 fastigheter som idag har enskilt avlopp 

- Dricksvatten till ca 100 fastigheter som idag har enskilt vatten (många har kommunalt vatten sedan tidigare) 

Vad är ett verksamhetsområde? 

Ett verksamhetsområde innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla kommunalt VA och du har 

rätt till den eller de VA-tjänster som är antagna för området. 

Inom ett verksamhetsområde har huvudmannen – kommunen – rättigheter att ansluta fastigheter till 

den eller de VA-tjänster som är antagna för området. I Sunne kommun är anslutning till avloppsnätet 

tvingande, och till vattennätet frivilligt. Passa på att ta ett vattenprov på ditt enskilda vatten även om 

anslutningen är frivillig. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och många enskilda anläggningar har 

bekymmer med bland annat järn, mangan och radon. 

Vi bygger för våra barnbarn 

Att lägga ner vatten och avloppsledningar som ska hålla under mycket lång tid är en stor investering 

och en process där många hänsyn måste tas. Sådant tar tid och måste få ta tid för att det ska bli bra. För 

om man ska spetsa till det så bygger vi faktiskt ledningar och system som våra barn och barnbarn 

också ska kunna använda. 

Hur ansluts fastighetens avlopp till ledningsnätet? 

Avloppet ansluts med olika metoder beroende på fastighetens höjdförutsättningar: 

 

Självfallsystem innebär att avloppet leds med konstant fall via ledningar utan tryck från fastigheten till 

en större avloppspumpstation. Ingen LTA-pump installeras. 

 

LTA, LågTryckAvloppsystem innebär att en LTA-pump installeras vid fastigheten och avloppsvattnet 

pumpas via tryckledningar till kommunens reningsverk. 



 

Om du väljer att inte ansluta dig till det kommunala vattnet så måste en vattenmätare installeras på 

ditt inkommande enskilda vatten för att kunna mäta spillvattnet du förbrukar som underlag för 

brukningsavgifter. 

Dagvatten 

Dagvatten såsom exempelvis takavattning med mera får INTE vara kopplat på ditt spillvatten. 

Vad är en förbindelsepunkt? 

Förbindelsepunkten är den punkt strax utanför trädgårdsgräns där din fastighets ledningar ansluter till 

kommunens. Sunne kommun föreslår placeringen av förbindelsepunkt som efter samråd med er 

fastställs. För de fastigheter som idag delar på slamavskiljare måste det upprättas separata 

förbindelsepunkter för varje fastighet. 

Vilka kostnader rör det sig om? 

När förbindelsepunkten är upprättad så debiteras anläggningsavgiften (kostnaden för sluttömning av er 

befintliga slambrunn ingår). Kostnaden för arbete och material från förbindelsepunkt till fastighet 

betalas av fastighetsägaren. De fastigheter som behöver en LTA-enhet (pumpsump och pump) 

bekostas och ägs av kommunen som sköter driften av densamma. Arbetet med att sätta LTA-enheten 

bekostas av fastighetsägare. Visst underhåll och elförbrukningen står fastighetsägaren för. Fasta och 

rörliga avgifter sker genom en VA-taxa gällande år. 

Hur fungerar processen 

1. Projektering och kontakt med berörda markägare angående nyttjanderätt för de ledningar som 

ska förläggas på er mark. 

2. Du fyller i blanketten ”Beställning av VA-anslutning” där det framgår om du även ska ha 

dricksvatten. Vi kontaktar er för placering av förbindelsepunkt. 

3. Grävning och anläggande av huvudledningar påbörjas och avslutas. 

4. Anslutning av er fastighet av oss eller av er utsedd entreprenör. 

Detta är i grova drag själva gången i projektet, självklart kommer mer detaljrik information ske via 

möten med er, utskick och till sist personliga så kallade samråd där vi kommer överens om och 

bestämmer ledningsdragning med mera. För att de som är berörda av utbyggnaden ska få så bra 

information som möjligt hanterar vi informationsutskick och möten områdesvis. Då kan vi koncentrera 

oss på en mindre grupp kunder för att ge så bra information som möjligt.  

  



För mer information kontakta: 

Mikael Persson – Projektansvarig VA-utbyggnaden      0565-161 93 

Mikael.p.persson@sunne.se 

Hans Nilsson – Enhetschef VA & anläggning                   0565-161 91 

Hans.nilsson@sunne.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


