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Allmän Information

Varför bygger vi ut ledningsnätet?
Övergödningen från lantbruk och avlopp är några av orsakerna till att vi har dålig
status i sjöar, åar och vattendrag. För att komma tillrätta med detta har EU beslutat
om det sk Vattendirektivet. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för kommunen
har i sin tur ansvar att se till att direktivet uppnås hos respektive kommun.
Syftet med detta direktiv är att samtliga vattendrag senast 2027 ska ha god status
och för att nå detta mål krävs insatser från alla delar av samhället. För kommunens
del finns åtgärden att ta fram en vatten- och avloppsplan för att långsiktigt hantera
och minska de utsläpp som kommer från avloppsanläggningar i kommunen. Detta
har gjorts och i planen finns en beslutad VA-utbyggnadsplan.
Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och
avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större
sammanhang. Denna skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster, och i
den av Hörby kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen framgår vilka
områden inom Hörby kommun som berörs.
Anslutning av enskilda avloppsanläggningar till kommunala reningsverk ska
prioriteras i områden där behovet till skydd för människors hälsa och miljö är störst.
Prioriteringen har gjorts genom noggranna kartläggningar. Hur tätt bebyggelsen
ligger och risken för att närliggande vattendrag ska förorenas är delar som vägts in
vid prioriteringen. Detta har medfört att ert område har tagits med i den beslutade
utbyggnadsplanen. En anslutning av de prioriterade områdena kommer på sikt att
minska belastningen av föroreningar på våra vattendrag i kommunen, vilket gynnar
oss alla.
AVGIFTER OCH ERSÄTTNING
Vad kommer det kosta och när ska jag betala?
Kostnad för anslutningen varierar med tomtytan och även gällande VA-taxa. Ny taxa
kommer att beslutas inför utbyggnaden. Hur hög den blir vet vi inte idag, men vi
återkommer till dig innan arbetet påbörjas med information om detta. Det är du som
fastighetsägare som står för denna utgift. Avgiften beräknas ligga mellan 150 000 250 000 kr. Den baseras på fyra olika parametrar: servisledning, förbindelsepunkt,
lägenhetsavgift och tomtyteavgift.
Tomtyteavgiften är beroende av tomtytans storlek, men för stora fastigheter
debiteras dock inte hela tomtytan. Avgiften blir således olika för olika fastigheter och
beror också på om fastigheten ansluts till både spillvatten och vatten, eller endast
spillvatten.
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När vatten- och avloppsledningarna är färdigbyggda och inkoppling till va-nätet kan
påbörjas skickar vi ut Meddelande om förbindelsepunkt. Det innebär att
avgiftskyldighet inträder och faktura på anläggningsavgiften, med 30 dagars
betalningstid, kommer att skickas ut.
Enligt vattentjänstlagen finns det möjlighet att i vissa särskilda fall få delbetalning av
anläggningsavgiften.
Ersättning för enskild avloppsanordning
Om du nyligen investerat i en enskild avloppsanordning, som inte längre behövs i
samband med anslutning till en kommunal VA-anläggning, finns i vissa fall möjlighet
till ersättning.
För att få möjlighet till ersättning, krävs att din anläggning inte är utdömd av
miljöförvaltningen samt att den inte varit i bruk i mer än 10 år.
Begäran om ersättning kan ske först när förbindelsepunkt har upprättats för din
fastighet och Meddelande om förbindelsepunkt skickats ut. Ersättning för egen
vattentäkt medges ej.
UPPRÄTTANDE AV FÖRBINDELSEPUNKT
Placering
Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas in till den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Placeringen av förbindelsepunkten, som
anger den juridiska gränsen mellan Mittskåne Vattens anläggning och fastighetens
installation, bestäms av Mittskåne Vatten i samråd med fastighetsägaren så långt
det är möjligt.
ANSLUTNING TILL DEN ALLMÄNNA VATTENANLÄGGNINGEN
När vi bygger ut vattenledningsnätet bedöms alla fastigheter inom
verksamhetsområdet vara i behov av en dricksvattenanslutning. Undantag kan
göras för de fastigheter som har ett bra eget vatten. Detta styrks med ett
analysresultat, enligt de krav på parametrar vi ställer, som ska skickas in till oss för
bedömning. Analysresultatet ska göras av ett ackrediterat laboratorium och får vara
högst tre månader gammalt vid tid för möjlig inkoppling*.
(* När Meddelande om förbindelsepunkt skickas ut).

