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Till berörda fastighetsägare
Östra och västra Högvalta

Verksamhetsområde för vatten och avlopp, Högvalta, Arvika
Arvika kommun har blivit förelagda av Länsstyrelsen i Värmland (ref 567-6545-2019) att inrätta
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten(avlopp) i Högvalta.
Informationsmöte för berörda fastighetsägare hålls tisdagen den 17 mars kl 17, Hörsalen, Arvika
Näringslivscenter. Kommunen informerar då om tidplan för inrättandet samt planerad byggnation
av ledningarna.
Bakgrund till beslutet är att boende i området har kontaktat Länsstyrelsen för utredning av behovet
av kommunalt VA i Högvalta på grund av pentaklorfenoler i enskilda vattentäkter. I utredningen som
gjordes redovisades ännu en gång resultatet från den provtagning av dricksvatten som utfördes i
början av 2000-talet och som visade att det förekommer pentaklorfenol i dricksvatten i västra
Högvalta. Dessa föroreningar härrör från tidigare virkesimpregnering.
I samma utredning visades det också på en mycket stor andel enskilda avlopp, inom både västra och
östra Högvalta, som är undermåliga och behöver åtgärdas.
Utifrån detta anser Länsstyrelsen att både västra och östra Högvalta faller under begreppet “större
sammanhang” i 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster och att det finns ett skyddsbehov av
människors hälsa och miljö i området. Länsstyrelsen har därför med stöd av 51 § i samma lag beslutat
att förelägga Arvika kommun att inrätta verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i dessa
områden.
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten innebär att de fastighetsägare som är berörda
blir ålagda att ansluta sig till det kommunala ledningsnätet och därmed följa de regler (ABVA,
Allmänna bestämmelser för VA) och betala de avgifter (VA-taxa) som detta innebär. Berörda
fastigheter är markerat med blått på bifogad karta.
För att inte behöva ansluta fastigheten till kommunalt vatten är det du som fastighetsägare som
måste bevisa att ditt eget dricksvatten håller tillräckligt hög kvalitet (kvaliteten ska uppfylla
Livsmedelsverkets krav på kvalitet för enskilt vatten samt vara av tillräcklig mängd).
Avloppsanläggningar som har ett värde kvar kommer att bli inlösta enligt befintlig praxis.
Några av de största fördelarna med att ansluta sig till kommunalt vatten och spillvatten är att
fastighetsägaren för all framtid slipper hantera vattenproduktion eller rening av spillvatten. Det är
efter att verksamhetsområdet är inrättat alltid kommunens ansvar.
Dagvatten kommer inte att ordnas och ingår inte i verksamhetsområdet, dvs inga dagvattenavgifter
kommer att tas ut. Obebyggda fastigheter som omfattas av verksamhetsområdet blir inte
avgiftsbelagda då de ligger utanför planlagt område.
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Exempel på kostnader för kommunalt VA, 2020 års taxa
Fastigheten utgörs här av en fristående 1-2 familjebostad.
Anläggningsavgifter för olika tomtstorlekar (inkl. moms)
Tomtyta

Enbart vatten

Enbart spillvatten

Vatten + spillvatten

1200 m2

75 054 kr

100 185 kr

143 221 kr

1700 m2

81 022 kr

110 132 kr

159 136 kr

2500 m2

90 571 kr

126 047 kr

184 600 kr

3299 m2
100 108 kr
141 942 kr
210 032 kr
och större
Det finns ett maxbelopp för tomtytan som betalas om tomtytan är 3299 m2 eller större, per
bostadsenhet.
Brukningsavgifter (inkl. moms)
Spillvatten + Vatten
Grundavgift
2108 kr/år
Bostadsenhetsavgift
1475 kr/år
V+S brukningsavgift
17,08 kr/m³
Spillvatten enbart
Grundavgift
Bostadsenhetsavgift
S brukningsavgift
Vatten enbart
Grundavgift
Bostadsenhetsavgift
V brukningsavgift

1293 kr/år
912 kr/år
11,10 kr/m³
814 kr/år
563 kr/år
5,98 kr/m³

För mer information om kommunalt VA:
https://www.arvikateknik.se/sidor/va/fragor-och-svar-om-va
Kontaktuppgifter för eventuella frågor
Cathrin Sköld, Projektledare, Teknik i Väst, cathrin.skold@arvika.se, 0570-76 40 94
Bo Axelsson, VA- och Gatuchef, Teknik i Väst, bo.axelsson@arvika.se, 0570-817 76
Ida Svensson, Samhällsbyggnadschef, Arvika kommun, ida.svensson@arvika.se, 0570-818 51

