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Inledning
LBVA
� Uppdrag att planera fortsatt dagvattenutbyggnad
� Ser över verksamhetsområden
� Går igenom befintliga utredningar mm

Laholms kommun
� Huvudmannaskap gator/väg
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Bakgrund
� Utredningar
� Strategiplan dagvattenutbyggnad 2002 och 2007
� Ytavrinningsplan
� Klimatanpassningsplan
� Dagvattenutredningar
� Enkätundersökning
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Verksamhetsområde
� De områden inom Laholms kommun där VA-

taxan och ABVA gäller. Varje 
verksamhetsområdes omfattning beslutas av 
kommunen och fastställs av Länsstyrelsen. 

� Beslut 2010-12-16 om utökat 
verksamhetsområde för dagvatten
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Verksamhetsområde
� karta
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Verksamhetsområde
� karta
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Dagvattenutbyggnaden
� Karta
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Grundprincip - Vattentjänstlagen

� 6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för 
en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
– 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och
– 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 

tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

� 31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de 
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.
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VA-taxa
� Den taxan abonnenterna betalar, som är 

beslutad av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. Taxan ska täcka kostnader för 
dricksvattenförsörjning och avloppshantering. 
Den består av två delar, anläggningsavgift och 
brukningsavgift.
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Förutsättningar
För att avgiftsskyldighet ska inträda:

� Verksamhetsområde upprättat
� Förbindelsepunkt upprättad
� Fastighetsägare meddelad

Dagvatten 12



Anslutningsavgift
Exempel på beräknad anslutningsavgift för dagvatten 
med upprättad förbindelsepunkt
� Enligt Va-taxa 2015

– Tomtyta 800 m2 45 700 kr
– Tomtyta 1200 m2 47 800 kr
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Statens Va-nämnd
� Rättssäkerheten upprätthålls genom att varje 

fastighetsägare kan få sin sak prövad i Statens 
va-nämnd.
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Frågor?

� Carina Henriksson
carina.henriksson@halmstad.se

� Jan-Åke Hansson
jan-ake.hansson@halmstad.se

www.lbva.se
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