
Viktig information till dig som har 
fastighet i ett omvandlingsområde
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Kommunalt vatten och avlopp  
– en investering för miljön och 
fastighetsvärdet

Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade 
omvandlingsområden i Strängnäs kommun. Det är 
Husby, Herresta, Björsund, Djupvik/Storudden,  
Kalkudden/Edsala, Tuna och Härads Kumla. 

Ett omvandlingsområde är ett sammanhängande om-
råde med antingen fritidshus eller permanentbostäder 
som inte uppfyller dagens standard för vatten- och 
avlopp (VA) och ska därför anslutas till det kommunala 
VA-nätet. Som grund för detta ligger ett inriktnings-
beslut som togs 2006 av kommunfullmäktige. Beslutet 
om vilka områden som ska prioriteras har tagits fram i 
samråd mellan Strängnäs kommun och SEVAB.

Att ansluta stora områden till kommunalt VA innebär 
betydande investeringar. För att det ska bli ekonomiskt 
genomförbart krävs också ett beslut att området blir ett 
kommunalt verksamhetsområde. Då ansluts alla fastig
heter i området automatiskt och varje fastighetsägare 
har skyldighet att betala för detta.

Utökning av det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp genom anslutning av omvandlings
områden behandlas och beslutas av Strängnäs kommun.

Kostnaden för att ansluta omvandlingsområden till 
kommunalt VA är trots allt relativt liten i jämförelse 
med de fördelar det ger för miljön, för samhället och 
för individen. Genom att investera i kommunalt VA ökar 
dessutom värdet på din fastighet.

Det handlar om Mälaren
Mälaren är den viktigaste naturresursen i vårt område.  
Miljontals människor är beroende av att Mälaren kan 
försörja oss med dagligt vatten. Men många fritidshus 
har inte vatten och avlopp som är dimensionerade för 
permanentboende. Det kan medföra exempelvis salt
vatteninträngning och förorening av grundvatten samt 
utsläpp av oönskade ämnen. Bland annat kan bakterier 
från avloppen påverka dricksvattentäkterna negativt.
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Anslutningstaxa
Anslutning till kommunalt VA sker vid varje tidpunkt till 
gällande VAtaxa och varierar beroende på fastighetens 
storlek. För att ge dig en ungefärlig bild är anslutnings
avgiften för en obebyggd fastighet på 700 kvm  
ca 100 000 kr. En bebyggd fastighet på 2900 kvm  
eller större kostar dryga 200 000 kr att ansluta till det 
kommunala VAnätet. På sevab.com kan du räkna ut din 
exakta anslutningstaxa. 

Skulle det visa sig att ett område blir extra kostsamt att 
bygga på grund av markförutsättningarna kan särtaxa 
tillämpas. 

Material och arbete med ledningsdragning på den egna 
fastigheten tillkommer. 

Vem gör vad?
SEVAB bygger ledningsnätet fram till din tomtgräns.  
Du som fastighetsägare ansvarar för dragning av led
ningar på din tomt.

Vi som bor, lever och verkar runt Mälaren har ett stort 
ansvar att se till att sjön är frisk även i framtiden.  
Mälaren är känslig för utsläpp och obalans kan snabbt få 
konsekvenser, inte minst för växt och djurlivet och den 
ekologiska balansen i vår region.

Övergödning genom fosfor från avlopp leder till ökad 
algblomning och försämrad syresättning av vattnet. 
Problemet med ökad algblomning kommer ofta från 
små och dåligt renade avlopp. Få av dessa klarar miljö
balkens reningskrav. Fritidsfastigheterna har dessutom 
ofta problem med tillgång och kvalitet på vattnet. 

För att ta hand om vår miljö på ett långsiktigt hållbart 
sätt krävs många åtgärder och en sådan är att ersätta 
enskilda VAanläggningar med kommunalt vatten och 
avlopp i omvandlingsområden. Det innebär att vi undviker 
övergödning, får en god bebyggd och giftfri miljö och ett 
grundvatten av god kvalitet.

Löpande information på sevab.com
På www.sevab.com under fliken Vatten/omvand
lingsområden hittar du löpande information om 
vad som händer i just ditt område.

Vattendammar vid reningsverket i Strängnäs.
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Privat servisledning

Tomtgräns Rensbrunn

Allmän 
servisledning Förbindelsepunkt ca 0,5 m utanför tomtgräns

Privat
servisledning

Tomtgräns

Förbindelsepunkt ca 0,5 m utanför tomtgräns
LTA-pump

Självfall

Allmän 
servisledning

Pumpstation

Självfall eller LTA-pump?

Självfall
Den vanligaste metoden är en självfallsledning. Om din 
fastighet ligger högre än huvudledningen så an lägger 

du en självfallsledning. Det vill säga att avloppsvattnet 
rinner ner till huvudledningen utan hjälpmedel.

LTA-pump
Om din fastighet ligger i jämnhöjd eller lägre än huvud
ledningen, måste du ha en LTApump. Pumpen kopplas 
till avloppsledningen som pumpar avloppsvattnet ut till 
huvudledningen. Under projektets gång får du besked 

om var anslutningspunkten till din 
fastighet kommer att anläggas och om 
LTApump måste installeras.

Alla tomter är olika och kräver olika VA-lösningar. Om inte förutsättning för 
självfall finns måste en LTA-pump (lätt trycksatta avloppssystem) installeras.
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1. Kommunala vatten och avlopps ledningar.

2. Avstängningsventiler för dricksvatten och eventuell 
LTApump.

3. Fastighetsgräns. Fastighetsägarens ansvarsområde, i 
regel 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

4. De ledningar som inte går att lägga på frostfritt djup 
måste förses med isolerlåda och i vissa fall komplet
teras med värmekabel och termostat.

5. Eventuell pumpbrunn för LTApump  
installeras på fackmannamässigt sätt.

Här ser du en schematisk skiss över de olika momenten i en VA-installation. 
Antalet moment kan självklart variera beroende på hur din fastighet ser ut.

6. Rensbrunn installeras på självfallsledning mellan hus 
och pumpstation.

7. Vattenmätare monteras i konsol.

8. Avloppet ska vara ventilerat genom ett luftningsrör 
uppfört över byggnadens tak.

9. Larm för eventuell LTApump monteras på väl synlig 
plats, normalt vid pumpstationen.

10. Avloppsinstallationer ska utföras  
på fackmannamässigt sätt.

VA-installation
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En välskött pumpstation håller länge

Om du tar hand om LTA-pumpen på rätt sätt så kommer 
den att fungera och hålla längre. Det är viktigt att LTA-
avtalet och de allmänna bestämmelserna (ABVA) följs. 
Vi på SEVAB tar kostnaderna för normalt underhåll 
av LTA-pumpen. Du som fastighetsägare står enbart 
för el och eventuella skador som uppstått på grund av 
felaktigt användande. Endast spillvatten får ledas till 
LTA-pumpen, dvs bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalett-
vatten. Med andra ord får du inte leda regn- eller 
dränerings vatten till LTA-pumpen. Se till att ha  
pumpens larmenhet väl synlig.

Du själv står för kostnaderna
• Om skador uppstår på grund av att du är sen med att 

larma eller har släppt ut vatten efter larm alternativt 
strömavbrott.

• Om reparation behövs på fastighetens del av tryck
avloppsledningen eller tanken satts igen av sådant 
som inte hör hemma i avloppet. Spola därför aldrig 
ner fasta föremål som exempelvis bindor, blöjor, klä
der, trasor, tops, sand och kakelfix i avloppet. Fett och 
frityrolja ska kastas i soporna, inte i avloppet.

• Om någon del av pumpstationen får skador på grund 
av frysning.

När larmet går
• Kontrollera att säkringarna är hela och att ström

brytaren är påslagen.

• Anmäl till SEVAB så fort som möjligt. I normalfall åt
gärdas felet inom ett dygn.

• Släpp inte ut något vatten till avloppet tills felet är 
avhjälpt. Om villapumpen överfylls kan både hus och 
pump skadas.

• Se till att pumpen är lättillgänglig vid alla väder så 
att SEVABs personal kommer åt den om kontroll eller 
reparation är nödvändig.

Några enkla tips
Om anläggningen inte ska brukas under en längre period 
(mer än 12 månader) bör följande extra åtgärder tas för 
att minska risken för luktproblem och igensättningar på 
grund av stilla stående vatten:

• Spola med rent vatten i kranarna en stund så att du 
har så rent vatten som möjligt i tanken och ledningen 
på den egna fastigheten. (Minimerar risken för igen
sättning av larmvippor och servisledningen).

• Stäng inte av elen till pumpen, frostskyddskabeln går 
på samma elförsörjning.
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Kommunalt vatten och avlopp – steg för steg                            

· Eventuell värmeisolering (med värmekabel och 
isoleringsmaterial).

· Montering av vattenmätarkonsol enligt med följande 
typritning, alternativt vattenmätarbrunn.

· Elarbeten. Anordnande av elledningar från propp
skåp (elcentral) via automatikskåp till montage
vinkel i pumpstation. Behörig elektriker krävs.

· Anslutning till förbindelsepunkt (normalt ventilerna) 
belägen ungefär 0,5 m utanför tomtgräns.

· Inköp av material till installationen (exklusive 
pumpstation, pump, larm, vattenmätare och  
automatikskåp).

7. Montering av pump och vattenmätare utförs av 
SEVAB. Pump och vattenmätare beställs minst 
fem arbets dagar i förväg. Dessa monteras när 
anslutnings avgiften är betald samt att fastighets
ägaren skickat in försäkran om att anläggning inom 
fastighet är installerad enligt bifogade instruktioner.

8. När den egna anläggningen är färdig, besiktigad och 
godkänd öppnas ventilerna till det allmänna nätet.

9. Anläggningen är nu inkopplad till det allmänna VAnätet. 

Från och med nu står fastighetsägaren för elkostnaden 
för pumpen och ansvarar för:

· Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.

· Att vatten från egen brunn inte på något sätt samman
kopplas med det allmänna vattennätet.

· Att dagvatten, regnvatten och dränvatten inte på något 
sätt kopplas till spillvattenledningen.

SEVAB ansvarar för:

· Drift och underhåll av det allmänna VAnätet.

· Normalt underhåll och förnyelse av pumpstationen.

1. Det finns två sätt för anslutning av kommunalt VA. 
Den vanligaste metoden är en självfallsledning. 
Den andra metoden är en LTApump. SEVAB avgör 
vilken metod som skall användas. Om LTApump 
väljs  tecknas ett avtal för LTAanslutning mellan 
fastighets ägaren och SEVAB. Förbindelsepunktens 
och pumpstationens läge bestäms i samråd med 
fastighetsägaren.

2. Innan VAarbetet startar kommer berörda fastig
heter att informeras. Vid eventuell sprängning 
kontaktas närliggande fastigheter av en oberoende 
konsult för besiktning och eventuell vattenprov
tagning av egen brunn. När sprängningen utförts 
kommer efterbesiktning att göras. SEVAB informerar 
om vilken konsultfirma som anlitas.

3. SEVAB bygger ut VAnätet och servisen fram till 
normalt 0,5 m utanför fastighetens tomtgräns och 
avslutar med avstängningsventiler för tryckspillvat
ten respektive vatten.

4. Då ledningarna är provtryckta och vattenprover tagna 
med godkänt resultat, meddelas att förbindelse
punkten är upprättad. Fastighetsägaren får en 
faktura på anslutningsavgiften, som ska betalas inom 
30 dagar. Om inte fastighetsägaren anslutit sig inom 
60 dagar kommer en brukningsavgift avseende den 
fasta delen i taxan att debiteras till den för tillfället 
gällande taxan.

5. De fastighetsägare som behöver en LTApumpbrunn 
hämtar denna på anvisad plats.

6. Fastighetsägaren ansvarar för

· Schaktning på den egna fastigheten för servis
ledningar, och eventuell LTApumpbrunn, fram till 
för bindelsepunkten.

· Installation av eventuell LTApumpbrunn, enligt  
monterings och driftinstruktion.

· Nedläggning av rören. Tryckspill PE (polyeten) dim 
50 mm PN10 och vattenledning PE dim 32 mm 
PN10. Tryckspill skall ha en brun rand och vatten
ledningen en blå.
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Vattenmätare

När ledningarna anlagts och du har fått din servis-
ledning ansluten till huvudledningen är det dags för det 
sista momentet, då SEVAB installerar vattenmätaren.

Vattenmätaren mäter hur mycket vatten du använder. 

Mätaren hjälper dig också att upptäcka eventuella vatten
läckor. Om alla kranar är avstängda och vattenmätaren 
fortfarande snurrar, då har du troligtvis en läcka efter 
vattenmätaren.

Placeringen viktig
Välj en frysskyddad plats för vattenmätarens placering. 
Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk.

SEVAB rekommenderar att du upprättar en vatten
mätarbrunn utomhus. Om det inte är möjlighet är 
alternativet att montera vattenmätaren inomhus.  
Vid nybyggnation ska de angivna måtten uppfyllas.  
Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt 
det är möjligt. 

• Mätarens placering ska uppfylla gällande bransch
normer och regler.

• Mätaren placeras så att den skyddas mot yttre åverkan, 
köld och värmepåverkan.

• Utrymmet där vattenmätaren placeras bör tåla spill 
från vatten samt vara ventilerat för att undvika fukt 
och mögelskador.

• Mätaren är SEVABs egendom och kostar inte dig något.

Avstängningsventil vatten & avlopp

Vattenmätarbrunn

Självfall
LTA-pump

LTA-pump

Självfall

Vattenledning

Tryckspillvatten

Tryckspillvatten
Vattenledning

600

Eventuellt golvbrunn

700

1000

Vattenmätare inomhus
Vattenmätare placerad inomhus.
Alla mått angivna i millimeter.

Vattenmätarbrunn
Vattenmätare placerad i vatten mätarbrunn. 
Brunnen har en inre diameter på 600 mm, med 
upplyftningsbar mätare tack vare flexibla slangar.
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Ordlista

Fastighet Tomt med eller utan byggnad

LTA Förkortning av lätt trycksatta 
avloppssystem och innebär att 
spillvattnet pumpas från fastig
heten till det allmänna avlopps
nätet. Pumpningen sker med en 
liten pumpstation som anläggs 
på fastigheten.

Omvandlingsområde Ett omvandlingsområde är ett 
sammanhängande område 
med antingen fritidshus eller 
permanent bostäder som inte 
uppfyller dagens standard för 
vatten och avlopp (VA) och  
ska därför an slutas till det  
kommunala VAnätet.

Pumpstation Består av en brunn och en LTA
pump. Behövs när fastigheten 
inte har självfall.

Servisledning Ledning för vatten och avlopp 
mellan den kommunala VA 
ledningen och fastighetens 
byggnad.

Särtaxa Särskild anslutningstaxa som 
tillämpas i områden där ut
byggnadskostnad beräknas bli 
mer än 30 procent dyrare av 
normalkostnad.

VA Vatten och avlopp

Verksamhetsområde Område där varje fastighets
ägare är skyldig att ansluta sig 
till kommunalt VA.



SEVAB Strängnäs Energi AB 
Dammvägen 12 A, Box 32, 645 21 Strängnäs
Tel. 0152460 50  Fax. 0152188 88
kundservice@sevab.com  www.sevab.com

Vi ger dig energi.
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