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VA-utbyggnad i Utanmyra och lilla Rothagen
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1. Bakgrund till projektet

• Kommunens VA-plan* beslutades av kommunfullmäktige 2021-05-03

• Syftar till att ta ett helhetsgrepp om kommunens VA-planering; 
Vilka områden har behov av kommunalt VA, var ska det byggas ut och när, osv.

• Enligt planen har Utanmyra behov av kommunalt VA
Miljö- och hälsoskäl

• Prioriterat område under perioden 2021-2030

• Verksamhetsområde kommer att inrättas längre fram

*VA-planen finns på kommunens hemsida: Planer för vatten, avlopp och dagvatten - Mora kommun

https://morakommun.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/planer-for-vatten-avlopp-och-dagvatten.html


2. Projektets genomförande
2.1 Vad har skett hittills

1. PROJEKTERING

• Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt som 

ekonomiskt.

• Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, ledningssträckning m.m.

• Upprättande av anbudshandlingar.

2. MARKUPPLÅTELSEAVTAL

• Marken inom arbetsområdet värderas.

• Moravatten AB söker tillstånd att få förlägga ledning (markupplåtelseavtal, 

lantmäteriförrättning).  

• Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter.

• Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för 

ledningar. 

• Området får brukas men inte bebyggas.

4. UPPHANDLING

• Skicka ut anbudshandlingar

• Värdera inkomna anbud

• Utse entreprenör 

5. UTBYGGNAD

• Moravatten AB är byggherre

• Entreprenören bygger

3. MILJÖTILLSTÅND

• Miljöscanning/dialog med Länsstyrelsen och kommunen.

• Inlämning av ev. anmälan och dispens.



2. Projektets genomförande
2.2 Vad är på gång

1. PROJEKTERING

• Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt som 

ekonomiskt.

• Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, ledningssträckning m.m.

• Upprättande av anbudshandlingar.

2. MARKUPPLÅTELSEAVTAL

• Marken inom arbetsområdet värderas.

• Moravatten AB söker tillstånd att få förlägga ledning (markupplåtelseavtal, 

lantmäteriförrättning).  

• Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter.

• Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för 

ledningar. 

• Området får brukas men inte bebyggas.

4. UPPHANDLING

• Skicka ut anbudshandlingar

• Värdera inkomna anbud

• Utse entreprenör 

5. UTBYGGNAD

• Moravatten AB är byggherre

• Entreprenören bygger

3. MILJÖTILLSTÅND

• Miljöscanning/dialog med Länsstyrelsen och kommunen.

• Inlämning av ev. anmälan och dispens.



3. VA-teknik –

ledningssträckning



3. VA-teknik – LTA-system



3. VA-teknik – Självfallssystem



4. Markavtal och värdering
4.1 Ersättningsgrunder

1) Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)

7-9§ Verksamhetsområde (kommunen) 41§ tillträde, installation och 

underhåll.

2) Ledningsrättslagen (1973:1144)

12§ Avstå utrymme och ersättning

3) Expropriationslagen (1972:719)

4 kap Ersättning motsvara marknadsvärdeminskningen

4) Prejudicerade domar

t.ex. HovR Övre Norrland 2005-08-31, Ö 922-04, tomtmark.

5) Normer och Praxis

2018 års Skogsnormen, 1974 års åkernorm, Tomtanläggningsmetoden, 

mfl.



4. Markavtal och värdering
4.2 Arbetsgång markavtal och värdering 

Sommaren 2022 Hösten 2022 Vintern 

2022/2023 Vintern 2023

Besiktning före Samråd Värdering/avtal 
före

Avtal signeras och förtida
tillträde samt utbetalning 
80 %

Sommaren/

hösten 2023

Byggstart

2023-2024

Besiktning under 
byggtid

Vintern 2024

Avslut bygge

Våren 2025

Slutbesiktning, avtal, 
värdering och 
slutersättning utbetalas.



4. Markavtal och värdering
4.3 Ersättning utgår per fastighet och ägoslag

2018 års skogsnorm
- Markvärde
- Förtida avverkning
- Virkesvärde
- Direkta skador (intill 
stående träd mm)

Underjordiska ledningar i jordbruksmark/ 
1974 års Åkernorm (brunnar etc)
- Markvärde
- Grödskada
- Framtida grödskada (5år)
- Direkta skador (staket etc).

Tomtanläggningsmetoden
- Markvärde
- "Lika som före"
- (Återanskaffningsvärde)

Åker/betesmark

Tomtmark, vägar, 
diken mm.

Tillträdesdag



5. Anslutning till kommunalt VA
Hur går det till?

1. Skicka in blankett gällande typ av önskad anslutning till Nodava med godkänt läge för 

förbindelsepunkt. (Blankett finns att få på mötet)

2. Moravattens utsedda entreprenör bygger ut ledningsnätet fram till respektive fastighets 

förbindelsepunkt. När entreprenaden är godkänd skickas fakturan för anslutningsavgiften ut med 

upprättad VA-karta.

3. Fastighetsägaren skickar in en anmälan om VA-installation till Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Mora-Orsa

4. När du fått beslut på din anmälan är det dags att utföra installations- och ledningsarbeten på din 

fastighet fram till förbindelsepunkt.

5. Trycksatt förbindelsepunkt: Hämta pumptanken på Hagvägen i Mora.

6. Montera tanken på anvisad plats på den egna fastigheten. El ska dras till pumpen från den egna 

fastigheten.

7. Nodava monterar och driftsätter pumpen och kontrollerar att allt är rätt monterat.

8. Självfallsledning: Fastighetsägaren gräver fram till anslutningspunkten som är ca: 3m in på 

fastigheten.

9. Vid inkopplingen till anslutningspunkt ska personal från Nodava medverka

10. Vattenmätare monteras av personal från Nodava på godkänd vattenmätarkonsol installerad av 

fastighetsägarens utsedda rörmokare.

Mer information om anslutning kommer att delges längre fram i projektet.



Principskiss trycksatt anslutning



6. Kostnader
Preliminär kostnad för anläggningsavgift* 

(baserat på taxenivå för 2023)

Vatten och spillvatten 200 380 kr

Spillvatten 161 070 kr

Vatten vid ett senare tillfälle 128 470 kr

*Enfamiljsvilla med 1200 m2 tomtyta. Anslutning av 1 ”lägenhet”

Preliminär kostnad för brukningsavgift* 

(baserat på taxenivå för 2023)

Vatten och spillvatten 7 255 kr/år 

Spillvatten 5 078 kr/år

Vatten 2 177 kr/år

*Enfamiljsvilla som förbrukar 150 m3/år dricksvatten där 3 personer bor

Utbyggnation av kommunalt VA finansieras av VA-taxa

Fastighetsägarens kostnader: 

Anläggningsavgift Engångskostnad

Brukningsavgift Periodisk kostnad

Anmälan om VA-installation Miljö- och byggförvaltningen

Arbeten inom fastigheten T.ex. ledningar, installation



7. Avbetalning

Möjligt att ansöka om avbetalningsplan hos Nodava om fastighetsägare inte har 

möjlighet att betala hela anläggningsavgiften vid tidpunkt för betalningsbegäran.

Anläggningsavgiften ska betalas när förbindelsepunkt är upprättad och meddelad.

Tillvägagångssätt

Steg 1. Blivit nekad lån hos minst två banker. Be om skriftligt utlåtande från bankerna

Steg 2. Ansöka om avbetalningsplan hos Nodava. Kontakta någon i projektet för att få 

mer information om tillvägagångssätt 



8. Ersättning enskild anläggning

Ersättning kan betalas ut för en onyttigbliven enskild anläggning

Följande krav behöver uppfyllas för att få ersättning

✓ Fastigheten befinner sig inom fastställt verksamhetsområde för allmänt VA

✓ Anläggningen ska vara godkänd enligt miljöbalken av kommunstyrelse

✓ Anläggningen är ej äldre än 10 år

✓ Ersättningen baseras på dokumenterade och verifierade kostnader, t.ex. kvitto. Ingen ersättning 

utgår för egna arbetsinsatser



9. Frågor

Nodava:

Sara Scott 0250-55 27 30 sara.scott@nodava.se Övergripande frågor om projektet

Stefan Axelsson 0250-55 27 33 stefan.axelsson@nodava.se Teknikfrågor

Emma Dufbäck 0250-55 27 41 emma.dufback@nodava.se VA-plan och verksamhetsområde

Sweco/Metria:

Therese Carlsson therese.carlsson@sweco.se Övergripande frågor om projektet

Teknik- och projekteringsfrågor

Mats Lundevaller mats.lundevaller@metria.se Markavtal och värdering

Mer information:
https://nodava.se / Vatten och Avlopp / Pågående projekt / Utbyggnad VA Utanmyra och Lilla Rothagen (Mora)



Tack!

Fika och fortsatt frågestund


