
Svenskt Vatten Utveckling

Kostnader för VA  
i omvandlingsområden 
– en handledning

Erik Kärrman 
Frida Pettersson 
Åsa Erlandsson

R
ap

p
o

rt  N
r 2012–09





Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Program-
met finansieras i sin helhet av kommunerna. Programmet lägger tonvikten på tillämpad forskning och 
utveckling inom det kommunala VA-området. Projekt bedrivs inom hela det VA-tekniska fältet under 
huvud rubrikerna:

Dricksvatten
Ledningsnät
Avloppsvatten
Management 

SVU styrs av en kommitté, som utses av styrelsen för Svenskt Vatten AB. För närvarande har
kommittén följande sammansättning:

Agneta Granberg, ordförande Göteborgs kommun
Daniel Hellström, sekreterare Svenskt Vatten
Henrik Aspegren VASYD
Per Ericsson Norrvatten
Stefan Johansson Skellefteå kommun
Henrik Kant Göteborg Vatten
Lena Ludvigsson-Olafsen Smedjebackens kommun
Lisa Osterman Örebro kommun
Kenneth M. Persson Sydvatten
Lars-Gunnar Reinius Stockholm Vatten
Bo Rutberg SKL 
Lena Söderberg Svenskt Vatten

Författarna är ensamma ansvariga för rapportens innehåll, varför detta ej kan
åberopas såsom representerande Svenskt Vattens ståndpunkt.

Svenskt Vatten Utveckling
Svenskt Vatten AB
Box 47 607
117 94 Stockholm
Tfn 08 506 002 00
Fax 08 506 002 10
svensktvatten@svensktvatten.se
www.svensktvatten.se
Svenskt Vatten AB är servicebolag till föreningen Svenskt Vatten.

mailto:svensktvatten%40svensktvatten.se?subject=
http://www.svensktvatten.se


Svenskt Vatten
Utveckling Bibliografiska uppgifter för nr 2012-09

Rapportens titel: Kostnader för VA i omvandlingsområden – en handledning

Title of the report: Costs for water and wastewater systems in transition areas – a guide book

Rapportnummer: 2012-09

Författare: Erik Kärrman, Frida Pettersson, CIT Urban Water Management AB;  
Åsa Erlandsson, Ecoloop AB

Projektnummer: 28-109

Projektets namn: Kostnader för VA i omvandlingsområden – en handledning

Projektets finansiering: Svenskt Vatten Utveckling 

Rapportens omfattning
Sidantal: 44
Format: A4

Sökord: Kostnadsjämförelse, dricksvatten, avlopp, systemanalys, nyckeltal

Keywords: Cost comparison, drinking water, wastewater, systems analysis, key values 

Sammandrag: Denna handledning innehåller ett angreppssätt för att i tidigt skede bedöma 
och jämföra kostnader i form av investering, drift, underhåll samt övriga kost-
nader (planering, tillsyn etc.) för olika VA-system i omvandlingsområden.

Abstract: This guide book provides an approach to the early stage to assess and 
compare the costs in terms of investment, operation, maintenance and other 
costs (planning, supervision, etc.) for various water and wastewater systems 
in transition areas. 

Målgrupper: Styrgrupp för certifiering av avloppsslam inom Svenskt Vatten, forskare  
och myndigheter inom miljöområdet, samt praktiker inom området.

Omslagsbild: Området Väringsbricka i Örebro kommun.  
Fotot är taget i 30 graders kyla två dagar före julafton år 2010. 
Foto: Erik Kärrman, CIT Urban Water Management AB

Rapport: Finns att hämta hem som PDF-fil från Svenskt Vattens hemsida  
www.svensktvatten.se 

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svenskt Vatten AB
 © Svenskt Vatten AB

Layout: Charlotta Lindgren grafisk produktion.

http://www.svensktvatten.se


Förord

Detta förslag till handledning för att beräkna kostnader för VA i omvand-
lingsområden har utarbetats av en projektgrupp bestående av:
•	 Erik Kärrman, CIT Urban Water Management AB (projektledare)
•	 Frida Pettersson, CIT Urban Water Management AB
•	 Gilbert Svensson, DHI Sverige AB/CIT Urban Water Management AB
•	 Åsa Erlandsson, Ecoloop AB
•	 Mats Johansson, VERNA Ekologi AB/Ecoloop AB.

Svenskt Vatten Utveckling har varit huvudfinansiär för projektet men för-
fattarna står själva för resultatet. Rapporten kan inte åberopas som Svenskt 
Vattens rekommendation.

Rapportens fallstudier genomfördes med finansiering av Havsmiljö-
anslaget samt i fallet Eftra by med finansiering från Havsmiljöanslaget och 
Falkenbergs kommun.

Projektgruppen vill rikta ett tack till övriga medverkande i fallstudierna 
och till samtliga som bidragit till handledningen med data och med syn-
punkter på rapporten.

Erik Kärrman, Frida Pettersson och Åsa Erlandsson.
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Sammanfattning

Denna handledning innehåller ett angreppssätt för att i tidigt skede bedöma 
och jämföra kostnader i form av investering, drift, underhåll samt övriga 
kostnader (planering, tillsyn etc.) för olika VA-system i omvandlingsområ-
den. Principiellt avser handledningen kostnadsjämförelser för central anslut-
ning, gemensamhetssystem och enskilda anläggningar. Handledningen är i 
första hand inriktad på kostnadsberäkningar för VA-huvudmän/kommu-
nala förvaltningar men det finns även möjlighet att beräkna kostnader för 
fastighetsägare eller andra lokala intressenter som till exempel samfällighe-
ter. Ett upplägg för kostnadsberäkning föreslås som utgår från stegen 1) 
formulera mål, 2) definiera avgränsningar, 3) utforma alternativ, 4) samla in 
data, 5) beräkna och analysera, 6) välj väg för fortsatt beslutsprocess.

Projektet behandlar följande typsituationer: 
a) Avvägning mellan central utbyggnad och lokala lösningar för specifika 

omvandlingsområden. Fallstudien Eftra by i Falkenbergs kommun 
representerar denna typsituation.

b) Kostnadsjämförelse för VA i en hel kommun med jämförelser av olika 
utbyggnadsalternativ av centrala system. Fallstudie här är Tanums kom-
mun.

c) Kostnadsjämförelse för olika scenarier för åtgärder av enskilda avlopp i 
ett avrinningsområde där Åbyåns avrinningsområde i Södertälje kom-
mun är fallstudie.

Det är författarnas rekommendation att så långt möjligt utnyttja lokala data. 
I handledningen finns en bilagedel där man kan finna erfarenhetsvärden vad 
gäller investerings-, drifts- och underhållskostnader för olika systemkom-
ponenter. Dessa nyckeltal kan vara användbara för att göra kostnadsberäk-
ningar i tidiga skeden.
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Summary

This guide book provides an approach to the early stage to assess and com-
pare the costs in terms of investment, operation, maintenance and other 
costs (planning, supervision, etc.) for various water and wastewater systems 
in transition areas. The guide book has its main focus in comparing three 
system alternatives 1) connection to central sewers, 2) community systems 
and 3) on-site systems. The target group for the guide book is water com-
panies and municipal water departments but can also be used by property 
owners and other local stakeholders for example community associations. 
An outline of the proposed cost estimate based on steps 1) Set goals, 2) 
Define boundaries, 3) Set scenarios 4) Collect data, 5) Calculate and ana-
lyze, 6) Choose a way for further decision-making.

The project addresses the following typical situations: 
a) Balancing connecion to central systems and local solutions for specific 

transition areas. The case study Eftra village in Falkenberg Municipality 
represents the typical situation.

b) Cost comparison of water and wastewater systems for a municipality 
with comparisons of different system expansion options of centralized 
systems. Tanum Municipality is the case study. 

c) Cost comparison of different scenarios for the actions of private waste-
water in a basin where Åbyåns basin in Södertälje is a case study.

It is the authors’ recommendation to preferably use local data. In this guide 
there is an appendix where you can find data for investment, operating and 
maintenance costs for various system components. These ratios can be use-
ful in making cost estimates in early stages.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Sammanhängande fritidshusbebyggelse under omvandling till permanent 
bebyggelse kallas ofta omvandlingsområden. Gemensamt för dessa områden 
är att de ofta saknar anslutning till centrala VA-system och att de befintliga 
enskilda VA-lösningarna är undermåliga för permanent boende. Problemen 
är ofta både brist på dricksvatten och otillräcklig rening av avloppsvatten. 
Vatten- och avloppsfrågor i omvandlingsområden faller mitt emellan gängse 
ansvarsuppgifter för VA-huvudmannen och för kommunernas miljö- och 
hälsoskyddskontor. Samtidigt aktualiseras planering i omvandlingsområden 
eftersom kommunikation och samhällstjänster kan komma att behöva utö-
kas i takt med att människor blir permanentboende.

De senaste åren har pressen på kommunerna ökat vad gäller åtgärdande 
av undermåliga avlopp. Denna fråga har tidigare fallit främst på miljö- och 
hälsoskyddskontoren men har nu blivit en övergripande kommunal fråga. I 
och med Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram (2009) kommer förändring 
av kommunernas arbetsrutiner att krävas för planering och försörjning av 
vatten och avlopp inom kommunen samt för prioritering av olika förvalt-
ningars arbetsinsatser. Förvaltningsövergripande arbete är ett måste. För 
VA-huvudmannen i samverkan med kommunens enheter för planering och 
miljö och hälsa finns det i och med detta ett behov av att i tidiga skeden i 
den kommunala planeringen göra jämförelser av kostnader för olika VA-
system. Exempelvis i arbete med VA-policy/-plan där avvägningar görs mel-
lan utbyggnad av kommunal anslutning och enskilt VA.

Idag görs årligen åtskilliga VA-utredningar av eller på uppdrag av kom-
munernas VA-avdelningar det är därför intressant att utveckla utrednings-
metodik samt dataunderlag/nyckeltal som kan användas generellt. På detta 
sätt skulle utredningarna kunna bli mer tillförlitliga och dessutom göras 
jämförbara mellan kommuner. I dagsläget är det inte ovanligt att de beräk-
ningar och underlag som presenteras av kommunen i den kommunala pla-
nerings- och beslutsprocessen ifrågasätts av olika aktörer.

1.2 Kostnadsverktyg för VA i omvandlingsområden 
– några exempel

Det finns olika verktyg/angreppssätt för att beräkna kostnader för VA. I 
detta avsnitt ges några exempel på verktyg för ekonomisk bedömning som 
används i Sverige.

1.2.1 VASS, Svenskt Vatten

VASS är en medlemsfinansierad databas för alla Sveriges kommuner. Data-
basens syfte är att samla och sammanställa statistik om VA-verksamheten 
inom kommunalt verksamhetsområde. Uppgifter om VA-taxa och drift 
sammanställs årligen, utöver detta sammanställs även andra data med indi-
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viduell tidsplan. Databasen nyttjas främst för kommunernas uppföljning 
och benchmarking (Svenskt Vatten 2003).

1.2.2 VA 2050 – SWECO

Ett verktyg för planering och utveckling av tekniska verksamheter inom 
kommunal eller privat regi. Syftet är att med hjälp av nyckeltal kontinuer-
ligt utveckla och förbättra verksamheten. VA 2050 kan användas för VA, 
avfall, värme, gata, park och fastighet. Verktyget avgränsas till att förbättra 
det kommunala verksamhetsområdet.

En databas (VA-web) finns att tillgå där över 30-talet medlemmarnas 
nyckeltal kring drift och ekonomi för tekniska verksamheter ligger till grund 
för benchmarking (Sundén 2008).

1.2.3 Kalkyl, VA-utveckling i Växjö AB

Kalkyl är ett tilläggsverktyg till grundverktyget VA-banken VA. VA-banken 
VA används för att bokföra uppgifter om ledningsnät, driftstörningar, plane-
ring och prioritering. Tilläggsverktyget Kalkyl skapar insats- och nuvärdes-
kalkyler utifrån VA-banken VA för enstaka problem, distrikt eller grupper 
av insatser. Verktyget avgränsas till att hantera det kommunala verksam-
hetsområdet. Verktyget kan hämtas från webbsidan www.va-utveckling.se 
(VA-utveckling i Växjö AB 2010).

1.2.4 Urban Waters kostnadsverktyg

Verktyget har tagits fram som stöd för ekonomiska bedömningar i tidiga 
utredningar kring alternativ för utbyggnader av kommunalt verksamhets-
område vad gäller VA och hantering av organiskt avfall. Verktyget innehål-
ler erfarenhetsmässiga kostnadsdata för avseende investering och drift för 
ett antal olika systemkomponenter, vilka kan dimensioneras utifrån befolk-
ningsdata eller verksamhetsvolymer. Det finns även utrymme för att lägga 
in lokala kostnadsdata (Olin 2005; Svensson 2007).

1.2.5 VeVa, CIT Urban Water Management/Ecoloop

VeVa är ett Excelbaserat gratisverktyg som utvecklats ur Urban Waters kost-
nadsverktyg samt miljösystemanalysverktyget URWARE (Jeppsson et al. 
2005). VeVa gör jämförelser mellan utbyggnad av kommunalt verksamhets-
område med nybyggnad av enskilda lösningar; gemensamhetssystem och 
små VA-system. I VeVa finns sammanställda kostnadsnyckeltal för inves-
tering, drift och underhåll för olika systemkomponenter. Nyckeltalen kan 
med fördel bytas mot lokala data om dessa finns tillgängliga (Kärrman & 
Erlandsson 2008; Kärrman et al 2008).

1.3 Syntes, kostnadsverktyg för VA  
i omvandlingsområden

De flesta av de befintliga kostnadsverktygen är framtagna som stöd för 
benchmarking i befintligt verksamhetsområde och/eller som underlag för 
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utredningar om utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde, däribland 
VASS, VA 2050, Kalkyl och Urban Waters kostnadsverktyg. Endast verkty-
get VeVa har målsättningen att möjliggöra en jämförelse mellan utbyggnad 
av central anslutning med enskilda VA-alternativ.

I de många omvandlingsområden som finns runt om i Sverige finns 
idag behov av att mera systematiskt göra kostnadsjämförelser mellan olika 
typer av VA-system. Detta eftersom omvandlingsområdena många gånger 
ligger så pass nära det kommunala verksamhetsområdet att detta kan vara 
en möjlig lösning, men samtidigt så pass långt ifrån att kostnaden kan bli 
mycket stor. Många gånger är VA-frågan infekterad i omvandlingsområden 
och ibland råder stor okunskap kring påverkan och kostnader för olika alter-
nativ, varför goda beslutsunderlag förenklar känsliga beslut.

Det finns dock en mängd svårigheter i att göra kostnadsjämförelse mellan 
utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde och lokala lösningar, några 
exempel på svårigheter är: vems kostnad som ska beräknas – kommunens 
kostnad, en samfällighets kostnad eller den boendes kostnad; hur avgifter 
och taxor ska hanteras och hur man bör hantera livslängder tillika drift och 
underhåll för enskilda system. Det är därför viktigt att tydligt redogöra vad 
som ska uppfyllas och vad som ska ingå kontra inte ingå i analysen för 
att erhålla jämförbara alternativ för vatten och avloppshantering. Tydliga 
avgränsningar för vad som ingår och inte ingår i olika kostnadsanalyser är 
även mycket viktigt för att göra utbyte av information och kostnadsnyckeltal 
mellan kommuner möjligt vilket idag många gånger upplevs som knepigt.

1.4 Syfte och avgränsning

Syftet med projektet är att ta fram ett angreppssätt för att i tidigt skede 
bedöma och jämföra kostnader i form av investering, drift, underhåll samt 
övriga kostnader (planering, tillsyn etc.) för olika VA-system i omvandlings-
områden. Denna typ av beräkning kan till exempel ge underlag till taxa för 
att undersöka om särtaxa är aktuellt och i så fall till vilka nivåer. Projektet 
är i första hand inriktat på kostnadsberäkningar för VA-huvudmän/ kom-
munala förvaltningar men har även möjlighet att beräkna kostnader för till 
exempel fastighetsägare/lokala intressenter.

Projektet behandlar följande typsituationer:
a) Avvägning mellan central utbyggnad och lokala lösningar för specifika 

omvandlingsområden.
b) Kostnadsjämförelse för VA i en hel kommun med jämförelser av olika 

utbyggnadsalternativ av centrala system. 
c) Kostnadsjämförelse för olika alternativ för åtgärder av enskilda avlopp 

i ett avrinningsområde. Åtgärderna kan handla om anslutning till cen-
trala system, gemensamhetssystem eller enskilda lösningar.
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1.5 Exempel på VA-försörjning  
för ett omvandlingsområde

De VA-system jämförs är utbyggnad av verksamhetsområdet, nedan be-
nämnt som ”central anslutning” samt lokala VA-lösningar; ”gemensamhets-
system” där hushållen i ett område erhåller gemensamt dricksvatten och 
gemensam rening av avloppsvatten; och ”enskilda lösningar” där alla hus-
håll har egen brunn och avloppsrening på den enskilda fastigheten.

En grundläggande förutsättning för val av jämförbara VA-system är att 
de har potential att klara lokala reduktionskrav för fosfor, kväve och BOD

7
.

1.5.1 Central anslutning

Med central anslutning avses att ett område kopplas på ett befintligt led-
ningsnät. Området får då sin vattenförsörjning och avloppshantering via ett 
storskaligt system. Behov av utbyggnad/ombyggnad av vatten- och avlopps-
verk är beroende av lokala förutsättningar. För ledningsdragning kan både 
självfall och LTA (lätt tryck avlopp) vara aktuellt.

1.5.2 Gemensamhetssystem

Hushållen i det avsedda området kopplas till en eller flera vattentäkter/brunn-
nar och avloppsreningsanläggningar, alternativt till befintliga anläggningar 
eller till nybyggda anläggningar. För ledningsdragning kan både självfall och 
LTA vara aktuellt. Ett gemensamhetssystem har minst två hushåll anslutna, 
men det finns ingen övre gräns för storlek på ett gemensamhetssystem.

1.5.3 Enskilda system

Varje hushåll har egen dricksvattenbrunn och egen avloppsanläggning. 
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2 Generellt angreppssätt

Vårt generella angreppssätt för att beräkna kostnader för olika alternativ för 
åtgärder av VA i omvandlingsområden genomgår följande steg: 1) formulera 
mål, 2) definiera avgränsningar, 3) utforma alternativ 4) samla in data, 5) 
beräkna och analysera, 6) välj väg för fortsatt beslutsprocess.

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Formulera mål

Inledningsvis formuleras mål för kostnadsberäkningen. Vad är det för en 
kostnad som ska räknas fram? Här ska lösningar med utbyggnad av centrala 
VA-system, ställas mot gemensamhetslösningar och enskilda system. Redan 
i målformuleringsfasen är det viktigt att arbeta förvaltningsövergripande. 
VA-kontoret har kunskapen om VA-verksamhetsområdet och möjligheterna 
att bygga ut systemen. Miljö- och hälsoskyddskontoret har information om 
status på VA-försörjningen i det aktuella omvandlingsområdet samt vilka 
miljökrav som bör ställas på eventuella nya lokala anläggningar. Slutligen 
bör även stadsbyggnads- eller plankontoret involveras för att ge underlag om 
planerade nyexploatering i närheten av omvandlingsområdet. Även andra 
förvaltningar kan ha intressen och information som är relevant i frågan.

En VA-utbyggnad finansieras med VA-taxa. För en gemensamhetslös-
ning står en samfällighet för finansieringen och för enskilda VA-lösningar 
finansierar fastighetsägaren själv.

Målet bör därför vara att ta fram systemkostnaden, det vill säga totalkost-
naden för varje VA-lösning oavsett hur ett genomförande ska finansieras 
för att på detta sätt få fram ett underlag om vilket system som är mest 
kostnadseffektivt för fastighetsägarna i det utpekade omvandlingsområdet. 
Den typen av kostnadsberäkning som vi väljer att göra är nybyggnadskalkyl, 
vilket betyder att alla investeringar i systemet, redan gjorda och kommande 
medräknas i kalkylen. Skälet till valet av metod är att alla investeringar 
beräknas ha en livslängd och därmed kan en kapitalkostnaden per år räk-
nas fram med hjälp av annuitetsmetod. Ett systemalternativ har i kalkylen 
ingen fördel av att systemet, till delar eller helt och hållet, redan är utbyggt. 
Fördelen med nybyggnadskalkyl är att det är möjligt att svara på frågan 
vilket alternativ som är mest ekonomiskt hållbart på lång sikt. I ett verkligt 
fall måsta man i allmänhet komplettera nybyggnadskalkylen med en mer 
kortsiktig kostnadsanalys där man bara tar hänsyn till de investeringar som 
måste göras i en snar framtid. 

2.1.2 Definiera avgränsningar

Analysen är områdesspecifik – visst underlag är generellt, annat specifikt. 
För att förtydliga vad kostnaderna avser beskrivs avgränsningarna utifrån 
tre olika perspektiv; tidsmässig avgränsning, geografisk avgränsning och tek-
nisk avgränsning.
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Tidsmässig avgränsning
I den tidsmässiga avgränsningen definieras planeringshorisonten. Beroende 
på vilken horisont som väljs behöver andelen åretruntboende och antalet 
hushåll för detta år prognostiseras.

Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen visar inom vilket geografiskt område stu-
dien avser. Den geografiska avgränsningen kan skilja VA-systemen emellan, 
där exempelvis det kommunala VA-systemet kan avse ett större område, 
men fler antal fastigheter som kommunen ofta vill ansluta ”på vägen” till 
området som egentligen avses.

Teknisk avgränsning
Den tekniska avgränsningen visar vilka VA-system som studien avser och 
vilka delar av systemen som ingår. Utgångsläget är försörjning av dricksvat-
ten och avloppshantering. För att olika VA-system ska kunna vara jämför-
bara måste likvärdig standard nyttjas/uppfylla samma förutsättningar. För-
utsättningen bör vara att alla hushåll ska ha tillgång till bra dricksvatten och 
en godkänd avloppsvattenrening, dessutom ska de avloppsprodukter som 
produceras från hushållen hanteras (Figur 2-1).

Figur 2-1 Schematisk systemgräns för VA-system.

Distribution
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avloppsvatten Avledning

Produktion
dricksvatten 
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Ingående kostnadsposter
Det behöver också definieras vilka typer av kostnader som ska ingå. Investe-
rings- och driftskostnader för olika system ska självklart vara med. Det finns 
andra kostnader som planeringskostnader, utredningskostnader, kostnader 
för tillstånd, tillsyn etc. Viktigt att definiera vad som ska ingå och inte. Det 
är också nödvändigt att ta ställning till om en kostnad ska tas med för drift 
av enskilda system som genomförs av fastighetsägaren själv och vad priset 
för detta är.

2.1.3 Utforma alternativ

Det kan finnas många alternativa sätt att lösa en frågeställning/problem. I 
första läget utreder man om samtliga kategorierna 1) anslutning till centralt 
system, 2) gemensamhetssystem och 3) enskilda system är möjliga, annars 
faller någon kategori bort.

Området kan ligga så långt från centrala system att det är orimligt att ens 
utreda anslutning till centralt system. Det är viktigt här att arbeta i en för-
valtningsövergripande grupp. Plan- eller stadsbyggnadskontoret har infor-
mation om var ny bebyggelse är planerad vilket kan förändra möjligheterna 
att bygga ut centrala system kostnadseffektivt. Ett annat alternativ kan vara 
att fastigheterna är så små att det inte anses rimligt att anlägga enskilda sys-
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tem. Miljökontoret bidrar med kunskap om vilka system som passar för de 
lokala förutsättningarna och vilka lösningar som klarar uppsatta miljökrav.

När gruppen bestämt sig för vilka kategorier som ska ingå i kostnadsbe-
räkningen går man över till att titta på olika tekniska varianter inom varje 
kategori.

Det gäller sedan att komma fram till ett rimligt antal alternativ, säg 3–4 
stycken, som ingår i den totala kostnadsberäkningen.

2.1.4 Samla in data

Det är tidskrävande att samla data, i synnerhet relevant och aktuella data 
för kostnader. För att få så små osäkerheter som möjligt är det viktigt att få 
korrekta/rättvisa indata. En prioriteringsordning för vilka data som används 
bör vara följande:
1. Faktiska data. Om ett alternativ är ett befintligt system används med 

fördel data om den specifika anläggningen. 
2. Lokala data. Om alternativ utformas som har lokala motsvarigheter kan 

data hämtas från dessa.
3. Nyckeltal. Schablonvärden som är sammansatta av en större mängd 

data om ett specifikt alternativ. 
4. Litteraturdata. Data hämtade från studier om liknande exempel som 

det alternativ som studeras.
5. Uppskattningar. Muntligt överförda erfarenhetsdata eller i sämsta fall 

gissningar.

2.1.5 Beräkna och analysera

Vår rekommendation är att göra kostnadsberäkningen i Excel. För att kunna 
göra kostnadsjämförelser som innehåller både investerings- och driftskost-
nader beräknas årskostnader. För att beräkna årskostnader används annui-
tetsmetoden.

2.1.6 Välj väg för fortsatt beslutsprocess

Kostnadsberäkningar ska tillsammans med andra utredningar tjäna som 
underlag för diskussion inom förvaltningsövergripande grupp och nämnder 
och slutligen för beslut om fortsatt färdriktning. 

2.2 Antaganden för kostnadsberäkningar

Det angreppssätt som föreslås beräknar total systemkostnad per år (och 
person). Systemkostnaden inrymmer investering, drift och underhåll samt 
övriga kostnader, eftersom samtliga kostnader i slutändan faller på fastig-
hetsägaren förutsatt att särtaxa tas ut på ett korrekt sätt och att VA-kostna-
der i övrigt hanteras i enlighet med vattentjänstlagen.

Beroende på hur detaljerat kostnadsunderlag som önskas och vad det ska 
användas till kan nyckeltal alternativt specifika kostnader användas. Nedan 
följer kostnadsposter som bör tas hänsyn till för VA-försörjning (vattenpro-
duktion, ledningar och avloppsvattenrening) fördelade mellan investering, 
drift och underhåll och övriga kostnader.
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2.2.1 Investerings/kapitalkostnad

Investeringar räknas om till en annuitet med hjälp av livslängder på 50 år 
för ledningsnät, 20 år för reningsanläggningar och 10 år för maskindelar 
(Ekvation 2-1). Kapitalränta 4 % antas. Investeringskostnader räknas som 
nybyggnadskalkyl, det vill säga alla systemkomponenter har en investerings-
kostnad oavsett om de existerar idag eller ej.

Ekvation 2-1 Annuitet beräknas utifrån kalkylränta samt livslängd av produkten 
och är en diskonteringsfaktor som fördelar ett belopp på ett antal 
framtida år (Andersson 1984).

Annuitet =

Kalkylränta (%) livslängd
× 1 +

100(
(

)( )Kalkylränta (%)
100
livslängd

1 + -1)( )Kalkylränta (%)
100

Vattenproduktion
I investering ingår geoteknisk undersökning, projektering, besiktning och 
entreprenad vilken i sin tur är uppdelad på två delar:
•	 Utförande – grävning, byggnation av dammar, brunnsborrning, bygg-

nation av pumphus och inkoppling.
•	 Material – byggmaterial, filtersand och pumpar.

Vid egen brunn ingår distribution till fastigheten i investeringskostnaderna, 
med andra ord inga ytterligare kostnader för ledningar tillkommer. Even-
tuella kostnader för rening av råvatten ingår.

Ledningar
I investering ingår ledningsrätt, geoteknisk undersökning, projektering, 
besiktning och entreprenad vilken är uppdelad på två delar:
•	 Utförande – ledningsläggning inklusive sprängning och anläggning av 

pumpstationer.
•	 Material – ledningar, pumpar och ballast för ledningsgrav.

I de alternativ där LTA-teknik används tillkommer eventuellt isolering och 
uppvärmning under utförande och material.

Avloppsvattenrening
I investering ingår projektering, besiktning och entreprenad vilken är upp-
delad på två delar:
•	 Utförande – grävning, byggnation av dammar, hus och sprängning.
•	 Material – byggmaterial, galler, filtersand och pumpar.

För de enskilda systemen innehåller entreprenaden något annorlunda delar:
•	 Utförande – ledningsläggning, grävning för sluten tank, slamavskiljare 

och/eller markbädd, installation av minireningsverk, efterpoleringssteg 
och inkoppling.

•	 Material – ledning, slamavskiljare, markbäddsmaterial eller kompaktfil-
ter och efterpoleringsmaterial, samlingstank och reningsverk.
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2.2.2 Drift och underhåll

De antaganden som behöver göras när det gäller drift och underhåll är föl-
jande. 

Vattenproduktion
•	 Utförande – service, kontroll, byte av filter/kemikalier och skötsel dam-

mar.
•	 Material – el och filter/kemikalier.
•	 Fastighetsägarens eget arbete.

Ledningar
•	 Utförande – service, spolning och underhåll pumpar.
•	 Material – el pump och uppvärmning, pumpar och ventiler.

Avloppsrening
•	 Utförande – service, kontroll, byte av filter/kemikalier, slamtömning 

och pumprengöring.
•	 Material – el och filter/kemikalier.
•	 Fastighetsägarens eget arbete.

2.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader för VA i omvandlingsområden kan vara:
•	 Planering – kostnader för planeringsarbetet kring en ÖP (översikts-

plan), FÖP (fördjupad översiktsplan), DP (detaljplan) för området.
•	 Utredning – underlag för val av VA-system, kan göras av kommunens 

tjänstemän eller VA-konsult.
•	 Inventering och tillsyn – enskilda och gemensamma avlopp.
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3 Typsituationer/exempel  
på planeringssituationer

3.1 VA-försörjning av ett specifikt 
omvandlingsområde – exempel Eftra by  
i Falkenbergs kommun

3.1.1 Allmänt om Eftra by

Eftra by ligger drygt 10 km sydöst om Falkenberg i Falkenbergs kommun och 
är lokaliserad i Suseåns avrinningsområde. För att minska Suseåns belastning 
med avseende på närsalter önskade kommunen utreda vilka alternativ som 
var mest lämpliga ur miljö- och kostnadssynpunkt för Eftra by. En tidigare 
utredning har visat på en ”orimlig” kostnad för ett kommunalt alternativ 
vilket gör att kommunen vill utreda fler alternativ och jämföra dessa med 
central anslutning för området. Området bestod av 37 hushåll där alla var 
permanentbebodda samt 5 nya planerade hushåll i området. Vid en kommu-
nal utbyggnad av VA-ledningsnätet kommer även 16 befintliga hushåll samt 
30 nya planerade fastigheter att anslutas (Figur 3-1) (Erlandsson et al 2010).

3.1.2 Formulera mål

Målet med utredningen var att minska belastningen på recipienten Suseån 
från området till en kostnad som är försvarbar för fastighetsägarna. Syftet 
med VA-utredningen i Eftra by var att jämföra miljöbelastning och system-
kostnader för centralt, gemensamt och enskilt system för att förse området 
med vatten och avlopp. Målet utarbetades i en förvaltningsövergripande 
grupp (VA, Miljö och Plan) tillsammans med tjänsteman/representant från 
Länsstyrelsen Halland och konsulter från CIT Urban Water Management 
AB (Urban Water) och Ecoloop AB. Den kritiska faktorn var närsaltsbelast-
ningen på recipient.

Figur 3-1  Studerade området Eftra by (högra ovalen) samt vid central 
anslutning tillkommande område längs Långasandvägen och Risarp 
(vänstra ovalen). Områdena ligger cirka 10 km sydost om Falkenberg.
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3.1.3 Definiera avgränsningar

Studien var en framtidsbild (ca 10–15 år fram i tiden) där alla antogs bo 
permanent i hushållen och arbeta utanför hemmet. Beräkningarna förut-
satte att antalet boende i befintliga hus är konstant och planerade fastigheter 
får tre boende per hushåll (vilket totalt sett gav 2,3 boende/hushåll, medel-
värde). Studien avgränsades till Eftra by samt fastigheter i Risarp och längs 
Långasandsvägen vid central anslutning (Figur 3-1). Studien avsåg dricks-
vattenförsörjning, ledningstransport, avloppshantering samt hantering av 
avloppsprodukter. På samma sätt som med projektets mål har avgränsning-
arna arbetats fram i en förvaltningsövergripande grupp (VA, Miljö och Plan 
från kommunen tillsammans med tjänsteman/representant från Länsstyrel-
sen Halland och konsulter från Urban Water och Ecoloop).

3.1.4 Utforma alternativ

Central anslutning
Området ansluts till det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och 
avloppsförsörjning via självfallsledningar längs Långasandsvägen där fastighe-
ter längs vägen också kopplas på, totalt 88 fastigheter. Spillvattnet behandlas i 
Smedjeholms reningsverk och slam från reningsverket transporteras sedan till 
jordtillverkning. En principfigur för det centrala alternativet ges i Figur 3-2.

Gemensamhetssystem för området
Fastigheterna i området ansluts med självfall till en gemensam dricksvatten-
brunn. Spillvattnet leds sedan med självfallsledning till ett lokalt gemensamt 
avloppsreningsverk (ARV). Verket är utformat som en satsvisbiologisk reak-

Figur 3-2  Det centrala scenariots flöden av vatten och spillvatten.

Kommunalt
dricksvatten

Smedjeholms
ARV

BiogasHushållsspillvatten

Slam till 
jordtillverkning

Självfall

Kattegatt

Smedjeholms 
ARV

SuseånHushållsspillvatten

Slam till 
jordtillverkning

Lokalt ARV

Slam

Biogas

Lokalt 
dricksvatten

Självfall

Kattegatt

Figur 3-3 Gemensamt scenario med lokalt ARV (SBR-verk): flöden av vatten 
och spillvatten.
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tor (SBR). Slam från det lokala reningsverket transporteras till ett centralt 
reningsverk för att sedan tillsammans med slam från det centrala reningsver-
ket transporteras till jordtillverkning. En principfigur för det kommunala 
alternativet ges i Figur 3-3.

Enskilt system på fastigheten
Fastigheterna i området har egen dricksvattenbrunn. För fastigheternas 
spillvattenrening finns två alternativ: (a) slamavskiljare med markbädd och 
P-fälla (fosforfälla) samt (b) minireningsverk med efterpolering. Slam från 
slamavskiljare samt P-fälla och minireningsverk hämtas och transporteras till 
centralt reningsverk. Slam, filtermaterial och markbäddssand transporteras 
till jordtillverkning. 

Principfigurer för alternativen ges i Figur 3-4 och 3-5.
a) Slamavskiljare med markbädd och P-fälla.
b) Minireningsverk med efterpolering.

Figur 3-4 Enskilt scenario med slamavskiljare, markbädd och P-fälla på varje 
enskild fastighet: flöden av vatten och spillvatten.

Figur 3-5 Enskilt scenario med minireningsverk på varje enskild fastighet: 
flöden av vatten och spillvatten.
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3.1.5 Samla in data

Data för hela utredningen inklusive systemkostnader samlades in av kon-
sultgruppen från respektive förvaltning inom kommunen. Från VA-huvud-
mannen erhölls kapital-, samt drifts- och underhållskostnader för det 
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centrala reningsverket och vattenverket. Från Miljöförvaltningen erhölls 
kostnader kopplade till gemensamma och enskilda system. För investerings-
kostnader samt drift- och underhållskostnader för exempelvis gemensamma 
och enskilda anläggningar användes nyckeltal samt insamlade erfarenhets-
data, se Bilaga, och i något fall Avloppsguiden (2010).

3.1.6 Beräkna och analysera

Central anslutning

Kapitalkostnad
•	 Dricksvattenproduktion.
 Falkenbergs dricksvattenproduktion har kapacitet att ansluta Eftra 

by. För att beräkna en kapitalkostnad med nybyggnadskalkyl för varje 
boende i Eftra by används därför den genomsnittliga kapitalkostnaden 
för det befintliga dricksvattensystemet i Falkenberg; 1,29 kr/m3 (Abdi 
2010). En person använder 48 m3 per år (Jönsson et al 2005) vilket gav 
62 kr/boende, år.

•	 Ledningar.
 Dricksvattenledningar och spillvattenledningar läggs i samma lednings-

grav med självfall. I Falkenbergs kommun kostar ledningsdragning 
3 500 kr/m (både dricksvatten- och spillvattenledning), ledningssträcka 
från verksamhetsområdets anslutningspunkt och sammankopplings-
punkt i området är 3 000 m, ledningssträcka inom området (från 
fastighet till fastighet och slutligen till en sammankopplingspunkt) är 
2 000 m. I Eftra by ingår 42 fastigheter à 2,3 boende/hushåll (befintligt 
och framtida antal) vilket ger 97 boende medan längs leddragningen 
från området till anslutningspunkten tillkommer 106 boende som 
kopplas på ”längs vägen” (203 boende totalt). Ledningsdragningen på 
fastigheten kostar uppskattningsvis 10 000 kr/hushåll. Sammanlagt gav 
kostnaden för ledningsdragningen:

  Ledningsdragning från område till verksamhetsområdet (3 000 m) 
blev 10,5 miljoner kr fördelat på 203 boende: 51 724 kr/boende. Inom 
området (2 000 m) blev investeringskostnaden 7 miljoner, fördelat på 
97 boende: 72 165 kr/boende. Inom fastigheten antogs ledningsdrag-
ningen kosta 10 000 kr/fastighet, fördelat på 2,3 boende/fastighet: 
4 348 kr/boende.

  VA-ledningar förväntas ha en livslängd på 50 år och med en kal-
kylränta på 4 % kan annuitetsfaktorn 0,047 beräknas enligt Ekvation 
2-1. Sammanlagd kapitalkostnad för ledningsdragning blev 6 027 kr/
boende, år:

(51 724 + 72 165 + 4 348) × 0,047 = 6 027 kr/boende, år.

 Utöver ovan nämnda ledningsdragning tillkommer i nybyggnads-
kalylen kapitalkostnad för befintligt ledningsnät i kommunen vilket 
kostar 2,69 kr/m3 (Abdi 2010). Eftersom spillvattenledningen har ett 
tillskottsvatten på cirka 50 % räknas den totala vattenmängden: en del 
dricksvattenmängd och två delar spillvattenmängd, det vill säga 48,03 
m3/boende, år × 3 (= 144 m3/boende, år). Detta ger en befintlig kapital-
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kostnad på 387 kr/boende, år. Kapitalkostnad för befintligt ledningsnät 
samt ny ledningsdragning blir 6 414 kr/boende, år.

•	 Avloppsrening.
 Spillvattnet från hushållen transporteras i självfallsledning till Smed-

jeholms reningsverk i Falkenberg. Eftersom verket har kapacitet att ta 
emot avloppsvattnet från Eftra by utan tillbyggnad antas att kapital-
kostnaden för avloppsrening för varje boende i Eftra by är lika med 
den genomsnittliga kapitalkostnaden för avloppsrening i Falkenberg. 
Denna kapitalkostnad är 0,99 kr/m3 (Abdi 2010). Kapitalkostnad per 
boende och år kan räknas fram som 95 kr baserat på information om 
dagens inflöde till verket. 

Drift- och underhållskostnad
•	 Dricksvattenproduktion.
 Eftersom Nyckeltal för drift och underhåll med avseende på dricksvat-

tenproduktion är 2,44 kr/m3 (Abdi 2010). Dricksvattenförbrukningen 
är 48,03 m3/boende, år som beräknat ovan, vilket ger 117 kr/boende, år.

•	 Ledning.
 Nyckeltal för drift och underhåll med avseende på ledningsnätet är 

3,15 kr/m3 (Abdi 2010). Dricksvattenförbrukningen är 48,03 m3/
boende, år som beräknat ovan, vilket gav 151 kr/boende, år.

•	 Avloppsrening.
 Nyckeltal för drift och underhåll med avseende på avloppsrening är 

2,27 kr/m3 (Abdi 2010). Baserat på dricksvattenproduktion (48,03 m3/
boende, år) samt ett inläckage av vatten i spillvattennätet på knappa 
50 % som finns idag blir kostnaden för drift och underhåll 218 kr/
boende, år.

Övriga kostnader 
Inga lokala data angående kostnad för administration gick att få fram. Där-
för användes nyckeltal från Stockholm Vatten som anger kostnaden på 1,34 
kr/m3 (Björlenius 2006) vilket med ovan nämnda förbrukning blir 64 kr/
boende och år. Ibland är det svårt att hitta lämpliga nyckeltal. Om det hade 
varit möjligt hade det varit att föredra att använda nyckeltal från en organi-
sation som har samma storlek som Falkenberg (VIVAB) istället för Stock-
holm Vatten. I Tabell 3-1 sammanställs kostnaderna för central anslutning. 

Tabell 3-1 Sammanställning kostnader för central anslutning.

Kr/boende, år Kapitalkostnad Drift- och underhållskostnad

Dricksvattenproduktion 62 117

Ledningar 6 414 151

Avloppsrening 95 218

Administration 64

Summa 6 571 552

Total summa 7 123
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Gemensamhetssystem för området

Kapitalkostnad
•	 Dricksvattenproduktion.
 För gemensam dricksvattenanläggning används nyckeltal (från verkty-

get VeVa) med en investeringskostnad på 2 000 kr/boende. Utifrån en 
livslängd på 50 år beräknas en annuitet på 0,047 (Ekvation 2-1) vilket 
ger en kapitalkostnad på 94 kr/boende, år. Det bör observeras att man 
så långt möjligt ska använda platsspecifika data eftersom kapitalkostna-
der för dricksvattenanläggningar kan variera mycket.

•	 Ledningar.
 Dricksvattenledningar och spillvattenledningar läggs i samma lednings-

grav med självfall på samma sätt som för det kommunala scenariot. 
Samma ledningsdragningskostnad används som ovan: 3 500 kr/m 
(både dricksvatten- och spillvattenledning) och ledningssträcka inom 
området till vatten- och reningsverk (från fastighet till fastighet och 
slutligen till ett lokalt verk) är 2 000 m. I Eftra by ingår 42 fastigheter à 
2,3 boende/hushåll (befintligt och framtida antal) vilket ger 97 boende.

  Inom området (2 000 m) blev investeringskostnaden 7 miljoner, 
fördelat på 97 boende: 72 165 kr/boende. Inom fastigheten antogs 
ledningsdragningen kosta 10 000 kr/fastighet, fördelat på 2,3 boende/
fastighet: 4 348 kr/boende.

  På samma sätt som för det kommunala scenariot förväntas VA-
ledning ha en livslängd på 50 år och med en kalkylränta på 4 % kan en 
annuitet beräknas enligt Ekvation 2-1: 0,047 vilket fördelar investe-
ringskostnaden över livslängden och ger en kapitalkostnad per boende 
och år. Sammanlagd kapitalkostnad för ledningsdragning blev 3 596 
kr/boende, år:

(72 165 + 4 348) × 0,047 = 3 596 kr/boende, år.

•	 Avloppsrening.
 Spillvattnet från hushållen transporteras i självfallsledning till ett lokalt 

reningsverk i Eftra by. Nyckeltal för gemensamt reningsverk från bila-
gan användes där investeringskostnad för reningsverk var 10 000 kr/
boende samt efterpolering motsvarande 25 % av reningsverkskostnaden. 
Detta gav en sammanlagd investeringskostnad på 12 500 kr/boende. 
Antagande om reningsverkets livslängd gjordes om 30 år vilket gav en 
annuitet på 0,058 och en kapitalkostnad på 723 kr/boende och år.

Drift- och underhållskostnad
•	 Dricksvattenproduktion.
 Nyckeltal för drift och underhåll med avseende på dricksvattenpro-

duktion användes: 200 kr/boende, år. Detta nyckeltal kommer från 
erfarenhetsdata (Bilaga).

•	 Ledning.
 Nyckeltal för drift och underhåll med avseende på ledningsnätet 

användes från Värmdö kommun: 20,5 kr/m (Söderberg 2007). Led-
ningslängden inom område för vatten och avlopp till respektive verk 
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är 2 000 m vilket ger en drift- och underhållskostnad på 41 000 kr, år, 
fördelat på de boende: 423 kr/boende, år.

•	 Avloppsrening.
 Nyckeltal för drift och underhåll med avseende på avloppsrening 

användes: 600 kr/boende, år. 

Övriga kostnader 
Övriga kostnader kan ofta vara svåra att få tag på för gemensamhetssystem. 
En stor kostnad som tillkommer är bildandet av en samfällighetsförening. 
Tillståndet ansöks hos Lantmäteriet. Kostnad för detta varierar (Lenman 
2010). Ingen uppskattning av denna kostnad har kunnat göras. En sam-
manställning av kostnader för gemensamhetssystem ges i Tabell 3-2.

Tabell 3-2 Sammanställning kostnader för central anslutning.

Kr/boende, år Kapitalkostnad Drift- och underhållskostnad

Dricksvattenproduktion 94 200

Ledningar 3 596 423

Avloppsrening 723 600

Övrigt

Summa 4 413 1 223

Total summa 5 636

Enskilt system: egen brunn samt a) slamavskiljare med markbädd  
och P-fälla, b) minireningsverk med efterpolering

Kapitalkostnad
•	 Dricksvattenproduktion.
 Investeringskostnaden för att anlägga en dricksvattenbrunn för en 

anläggning var 60 000 kr/anläggning (Andersson 2007). Fördelat på 
2,3 boende per hushåll gav detta en investeringskostnad på 26 087 kr/
boende. Utifrån en livslängd på 50 år beräknades en annuitet på 0,047 
(Ekvation 2-1) vilket gav en kapitalkostnad på 1 226 kr/boende, år.

•	 Ledningar.
 Dricksvattenledningar från den egna brunnen till huset samt spillvat-

tenledningar från huset till reningsanläggning antas innebära en inves-
teringskostnad på 10 000 kr/hushåll (ingen sprängning antas), fördelat 
på 2,3 boende per hushåll och med en antagen livslängd på 50 år gav 
detta en kapitalkostnad på 202 kr/boende och år.

•	 Avloppsrening.
 a) Slamavskiljare till markbädd samt P-fälla:
  För att anlägga en enskild avloppsreningsanläggning bestående av 

slamavskiljare till markbädd samt fosforfälla krävs först tillstånd från 
Miljökontoret till en kostnad av 5 201 kr/ansökan (Falkenbergs kom-
mun 2010). Därefter antas en projekteringskostnad (inkl. jordprov, 
redovisning, konstruktionsritning för tillståndsansökan) på 10 000 
kr/ansökan (antagande utifrån Holmkvist-Sundman 2007, muntl.). 
Anläggningen har en investeringskostnad på 90 000 kr/anläggning 
(antagande utifrån Stockman 2007, muntl.) (ingen sprängning antas). 
Detta gav en sammanlagd investeringskostnad på 105 201 kr/anlägg-
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ning (45 740 kr/boende) med en förväntad livslängd på 20 år. Annui-
teten beräknades till 0,074 vilket gav en kapitalkostnad på 3 385 kr/
boende och år.

 b) Minireningsverk:
  Tillstånd krävs även för minireningsverk, vilket kostar 5 201 kr/ansö-

kan (Falkenbergs kommun 2010). En investeringskostnad på 125 000 
kr/anläggning användes (Antagande utifrån Hellström, Jonsson & 
Sjöström 2003) vilket blev 56 609 kr/boende. En livslängd på 20 år 
används för att beräkna annuiteten till 0,074. Detta gav en kapitalkost-
nad på 4 189 kr/boende och år.

Drift- och underhållskostnad
•	 Dricksvattenproduktion.
 Nyckeltal för drift och underhåll med avseende på egen dricksvatten-

brunn användes: 1 000 kr/fastighet och år, vilket fördelas på 435 kr/
boende, år.

•	 Ledning.
 Drift- och underhållskostnad för ledningar på fastigheten bortses, data 

och nyckeltal saknas angående denna kostnad.

•	 Avloppsrening.
 a) Slamavskiljare till markbädd samt P-fälla:
  Drift- och underhållskostnad för en slamavskiljare till markbädd 

samt fosforfälla består till stor del av slamtömning vilket i Falkenbergs 
kommun krävs minst en gång per år till en kostnad av 733 kr/fastighet 
(Falkenbergs kommun 2010). Byte och hämtning av fosforfilter kostar 
enligt Avloppsguiden mellan 1 500 och 2 500 kr/anläggning; för denna 
utredning användes en byteskostnad på 2 000 kr/anläggning. Pumpen 
i anläggningen har en kortare livslängd än resterande delar i anlägg-
ningen, därför tillkommer en kostnad på 500 kr för byte av pump (en 
gång vart tionde år). En årlig provtagning för N, P, BOD

7
 och pH vid 

ett ackrediterat laboratorium kostar 1 038 kr/anläggning, år (Norrtälje 
kommun 2009). Sammanlagt uppkom drift- och underhållskostnaden 
till 4 271 kr/anläggning, år vilket fördelades på de boende på fastighe-
ten: 1 857 kr/boende och år.

 b) Minireningsverk:
  För drift och underhåll antogs först ett serviceavtal från minirenings-

verks tillverkare (Topas) till en kostnad av 4 200 kr/anläggning, år, 
pumpbyte vart tionde år för 500 kr, elförbrukning för 700 kr/anlägg-
ning, år, kemikalier för 460 kr/anläggning, år, tömning av filtermodul 
för 1 000 kr/anläggning, år och slutligen årlig provtagning för N, P, 
BOD

7
 och pH till en kostnad av 1 038 kr/anläggning och år (P-filter 

bortses). Den sammanlagda summan för drift och underhåll blev 7 898 
kr/anläggning och år (3 434 kr/boende, år). 

Övriga kostnader 
Övriga kostnader för enskilda anläggningar är tillsyn från Miljökontoret. 
Önskvärd tid för tillsyn antogs till två timmar en gång vart tredje år (743 
kr/timme, Falkenbergs kommun 2010) vilket beräknas till en kostnad på 
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495 kr/anläggning, år (215 kr/boende, år). I Tabell 3-3 sammanställs kost-
naderna för alternativen med enskilda anläggningar.

Tabell 3-3  Sammanställning kostnader för enskilda anläggningar.

Kr/boende, år Kapitalkostnad Drift- och underhållskostnad

Dricksvattenproduktion 1 226 435

Ledningar 202 Bortses

Avloppsrening a) 3 385, b) 4 189 a) 1 857, b) 3 434

Övrigt 215

Summa a) 4 813, b) 5 617 a) 2 507, b) 4 084

Total summa a) 7 320, b) 9 701

Resultattolkning
Kapitalkostnaden baserades på investeringskostnader (exkl. moms), kom-
ponenternas livslängder och en kalkylränta på 4 % (Figur 3-6). För det 
kommunala alternativet (C-ARV) och det gemensamma alternativet (Lokalt 
ARV) var kostnaden för ledningsdragning utanför tomten den största kost-
naden. För de enskilda alternativen (enskilt MB och enskilt Mini-ARV) var 
avloppsreningen den största posten.

Kapitalkostnad

8 000

kr/boende, år

C-ARV
(självfall)

Lokalt ARV
(självfall)

Enskilt,
MB + P-fälla

Enskilt 
Mini-ARV

Ledningar utom tomt

Ledningar på tomt

Avloppsrening

Vattenproduktion

6 000

4 000

2 000

0

Figur 3-6 Kapitalkostnad (baserad på investeringskostnad och livslängd 
för material och anläggningar) för de fyra scenarierna.

Kostnad för drift och underhåll av vatten och avloppssystemen (exkl. moms) 
beskrivs i kronor per boende och år (Figur 3-7). Kostnader för ledningar 
på tomt, ledningar utanför tomt, avloppsrening och vattenproduktion sär-
redovisas. För det kommunala scenariot var drift och underhåll av lednings-
systemet den största kostnadsposten medan avloppsreningen är den största 
posten gällande lokalt reningsverk och de enskilda anläggningarna, i synner-
het minireningsverket. För minireningsverket ingår serviceavtal i kostnaden, 
vilket gör detta system till det dyraste avseende drift och underhåll.

Årskostnad är summan av kapitalkostnad (helfärgad i Figur 3-8) och 
drift- och underhållskostnad (randig i Figur 3-8), exklusive moms, den 
redovisas i kr per boende och år. Kostnader för ledningar på tomt, ledningar 
utanför tomt, avloppsrening och vattenproduktion särredovisas.
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I Figur 3-8 framgår att Lokalt reningsverk (ARV) är alternativet med lägst 
kostnad som beräknats som knappt 6 000 kronor per boende och år. Enskilt 
avlopp med markbädd och fosforfälla hamnar på cirka 7 000 kronor per pe 
och år. Anslutning till centralt system har en kostnad på nästan 8 000 kro-
nor per person och år och det allra dyraste alternativet är minireningsverk 
för varje fastighet som hamnar på över 9 000 kronor per pe och år. Värt 
att notera är att investeringskostnaderna dominerar för samtliga alternativ. 
Årskostnaderna i Figur 3-8 kan tyckas höga men för en den enskilde märks 
framförallt driftskostnaden som en löpande kostnad. Investeringskostna-
derna är en engångskostnad (anläggningsavgift om man är ansluten till ett 
centralt system, egen investering om det är ett enskilt system etc.).

Anslutning till centralt system innebär relativt stora investeringskostna-
der beräknade till cirka 110 000 kronor per pe eller 260 000 kronor per 
fastighet för ledningsdragning. Då VIVAB:s normala anläggningsavgift lig-
ger på runt 90 000 kronor så blir slutsatsen att särtaxa förmodligen måste 
tillämpas.

Den genomsnittliga brukningsavgiften för Svenskt Vattens Typhus A var 
cirka 4 500 kronor per hus 2009. I alternativen för Eftra by ligger man nära 
detta värde eller lägre i alla alternativ utom minireningsverksalternativet.

Figur 3-7 Drift och underhåll för de fyra scenarierna.

Figur 3-8 Årskostnad, summa av kapital- (helfärgad), drift- och 
underhållskostnad (randig) för de fyra scenarierna.
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3.1.7 Välj väg för fortsatt beslutsprocess

Aktörerna i Falkenberg fick det bekräftat med denna kostnadsberäkning att 
utbyggnad av centralt system inte är det billigaste alternativet för att lösa VA 
i Eftra by. Med de förutsättningar om exploatering som förutsatts här finns 
det billigare lokala alternativ att tillgå. Man ska dock komma ihåg att det är 
en ganska liten kostnadsskillnad mellan alternativen. 

3.2 Scenarier för utbyggnad av VA-system  
– exempel Tanums kommun

3.2.1 Allmänt om Tanums kommun

Tanums kommun består av ett 20-tal tätorter, varav några idag är kopplade 
till mindre befintliga avloppsreningsverk. Kommunen har en liten ökning 
av åretruntboende och sommartid ett mycket stort antal sommarboende 
och båtgäster. De geografiska förutsättningarna varierar, dock med stora 
inslag av berg och däremellan lera.

Eftersom kommunens recipient är Skagerrak finns det stort fokus på 
kvävereduktion. Urinsortering har sedan ett antal år rekommenderats gäl-
lande enskilda system. Beslut har tagits om att bygga nytt avloppsrenings-
verk för att ansluta Grebbestad, Sannäs och Havsstensund. Det finns också 
funderingar på att ansluta ytterligare orter till det nya reningsverket (Kärr-
man & Erlandsson 2008).

3.2.2 Formulera mål

Målet med denna studie var att utveckla ett verktyg för att göra kostnads-
beräkningar på kommunnivå med Tanum som fallstudie. Syftet med ana-
lysen var att jämföra kostnader för att med olika tekniklösningar lösa VA-
problematiken i kommunen. Eftersom det redan fanns beslut om att bygga 
ett nytt reningsverk blev frågan om hur stor utbyggnad som var ekonomiskt 
rimlig, samt vilka kostnader tillämpning av urinsortering skulle innebära.

3.2.3 Definiera avgränsningar

Studien avsåg att jämföra situationen när det planerade avloppsreningsver-
ket är byggt och Grebbestad är anslutet med framtidsscenarier år 2025 när 
ytterligare åtgärder har genomförts. Antalet hushåll i kommunen bedömdes 
vara lika många idag som i de framtida scenarierna. Andelen åretruntboende 
sattes till 80 % både för befintligt (2015) och för framtida scenarier (2025).

Hela kommunen ingick i studien, både de orter som är kommunalt 
anslutna och de områden som har enskilda avlopp.

Den tekniska avgränsningen avsåg att studera möjliga framtidsscenarier 
för avloppsförsörjning innefattande central anslutning, gemensamhetssys-
tem och enskilda system. Hög skyddsnivå för recipienten var utgångspunk-
ten för alla enskilda avlopp i alla scenarier. Vid hög skyddsnivå ställs ofta 
krav på 90 % fosforrening och 50 % kväverening.
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3.2.4 Utforma alternativ 

Alternativen utvecklades för att kunna jämföra olika utbyggnadsplaner för 
det nya reningsverket samt kompletterande åtgärder i form av enskilda och 
gemensamhetssystem.

I Tanums kommun formulerades tre huvudscenarios ”Befintligt (2015)”, 
”Stor utbyggnad (2025)” och ”Liten utbyggnad (2025)”. Dessutom formu-
lerades underalternativ för de framtida scenarierna utifrån olika tekniknivå 
(A och B) där A) det mest enkla och innebär att det nya verket som byggs 
blir ett SBR-verk och resterande gemensamma och enskilda system får kem-
fällning. B) innebär att samtliga hushåll får urinsortering, i övrigt gäller 
samma som i A-nivån.

Alternativen blev följande:
0. Befintliga system 2015 (När det nya reningsverket är byggt och Greb-

bestad har anslutits, i övrigt inga åtgärder).
1. Stor utbyggnad av centrala system 2025.
 1A. Nytt SBR-verk. Gemensamhetssystem och enskilt med kemfällning.
 1B. Urinsortering för alla. Nytt SBR-verk. Gemensamhetssystem och 

enskilt system med kemfällning.
2. Liten utbyggnad av centrala system 2025.
 2A. Nytt SBR-verk. Gemensamhetssystem och enskilt med kemfällning.
 2B. Urinsortering för alla. Nytt SBR-verk. Gemensamhetssystem och 

enskilt system med kemfällning.

3.2.5 Samla in data

De olika scenarierna ställdes upp i Excel och beräkningar utfördes för ut-
släpp till recipient samt för kostnader. Tabell 3-4 sammanställer fördel-
ningen mellan kommuninnevånarna som ansluts till nytt verk, gammalt 
verk, gemensamhetsanläggning eller enskild anläggning.

Tabell 3-4 Antal invånare i Tanums kommun anslutna till nytt verk,  
gammalt verk, gemensamhetsanläggning respektive enskilt 
avlopp i scenarioanalysen.

Befintligt  
system,  
år 2015

Scenario 1  
Stor utbyggnad, 

år 2025

Scenario 2  
Liten utbyggnad, 

år 2025

Nytt verk 1 194 7 267 3 586

Gamla verk 5 348 2 038 4 102

Gemensamhets- 
anläggningar

0* 5 094 6 711

Enskilda avlopp 12 900* 5 043 5 043

Summa 19 442 19 442 19 442

*) Fördelningen mellan antal invånare anslutna till gemensamhetslösning och enskilda 
avlopp är idag inte känd. Samtliga invånare inom dessa kategorier är summerade under 
”enskilda”.

3.2.6 Beräkna och analysera

Årskostnaden för scenarierna är beräknade från kapitalkostnad samt drift- 
och underhållskostnad för byggande av nytt ledningssystem och avloppsre-
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ningsverk. För de befintliga reningsverken är endast drift- och underhålls-
kostnaden medräknad. För de gemensamma verken ingår kapitalkostnad 
samt drift- och underhållskostnad medan för de enskilda anläggningarna 
ingår kapitalkostnad och driftskostnad. Årskostnaderna redovisas i Figur 3-9.

Som väntat är stor utbyggnad (Scenario 1) mer kostsamt än en liten 
utbyggnad (Scenario 2). Urinsorteringsalternativen (Scenarierna 1B och 
2B) är cirka 10 % mer kostsamt än SBR-verk (Scenarierna 1A och 2A) dock 
finns kostnads- och miljöfördelar med urinsortering i form av möjlig ersätt-
ning av handelsgödsel, vilket inte är medräknat i Figur 3-9. För urinsor-
teringsalternativet uppkommer kostnader för hushållen vid införande av 
urinsortering i hushållet som inte ingår i kostnadsberäkningen.

3.2.7 Välj väg för fortsatt beslutsprocess

Projektet genomfördes som ett renodlat utvecklingsprojekt och resultaten 
användes varken som beslutsunderlag eller för planarbete. Vi är dock över-
tygade om att detta sätt att utforma scenarier för VA-försörjning av en hel 
kommun och göra beräkningar för miljöpåverkan och kostnader är använd-
bart som underlag för VA-utbyggnad samt som underlag till VA-planer och 
policyer.

3.3 Avloppslösningar i avrinningsområde  
– fallstudie Åbyån, Södertälje kommun

3.3.1 Allmänt om Åbyåns avrinningsområde

Åbyåns avrinningsområde ligger i sydöstra delen av Södertälje. Avrinnings-
området innefattar ett åsystem och fem sjöar som slutligen mynnar ut i 
Stavbofjärden (Figur 3-10). Status i två av de fem sjöarna är ur närings-
synpunkt kritiskt, i synnerhet gällande fosfor. Detta bidrog till kraftiga alg-
blomningar och grumling av vattnet i sjöarna och till näringsläckage genom 
sjösystemet och ut till Östersjön (Kärrman et al 2008).

Det beräknas finnas 390 befintliga hushåll i avrinningsområdet. Av dessa 
är 97 hushåll anslutna till Hölö reningsverk, 31 hushåll ingick i ett gemen-
samhetssystem och övriga hade enskilda anläggningar. De enskilda anlägg-
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Figur 3-9 Årskostnader för scenarierna.
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ningarna representerades i huvudsak av slamavskiljare till minireningsverk 
eller markbädd samt torrtoa med BDT-vatten till markbädd. Underlaget för 
de enskilda anläggningarna togs fram av projektgruppen utifrån slamtöm-
ningsregister samt ett par år gammalt inventeringsunderlag.

Området hade vid studiens utförande hög åretruntboendegrad, cirka 
80 %. Inom ett tiotal år förväntade kommunen att åretruntboendegraden 
skulle öka till cirka 100 %. Det fanns även i tiden relativt närliggande planer 
för exploatering i delar av avrinningsområdet med ytterligare ett 100-tal hus.

3.3.2 Formulera mål

Syftet med en ekonomisk analys är att jämföra kostnader för utbyggnad av 
verksamhetsområdet mot att göra lokala lösningar. Målet är hitta en effektiv 
lösning för att hantera VA-frågan i området.

3.3.3 Definiera avgränsningar

Studien utfördes 2008 och året 2030 sattes som målår för analysen då samt-
liga förändringar för VA-systemen utförts. Eftersom året 2015 är ett viktigt 
avstämningsår utifrån Vattenförvaltningen, diskuterades även vad som är 
möjligt att åtgärda fram till dess. Antalet hushåll i Åbyåns avrinningsområde 
år 2030 sattes till 490 stycken, vilket innebar en tillflyttning med 100 hushåll 
inom 22 år. Detta antagande utgick ifrån plankontorets planer. Antaganden 
om lokalisering av tillkommande fastigheter gjordes utifrån redan existerande 

Figur 3-10 Markanvändning i Åbyåns avrinningsområde (blått) samt indelning i delavrinningsområden (lila). 
Källa: AutoKa-Vy 2006-06-26, Södertälje kommun.
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planförslag och i diskussion med planenheten. Den framtida åretruntboende-
graden sattes för de framtida scenarierna till 100 % för området (idag 80 %).
Den geografiska systemgränsen bestämdes innefatta Åbyåns avrinningsom-
råde och avgränsades till att analysera de hushåll som vid projektets tid-
punkt inte var anslutna till det kommunala nätet samt de nya hus som 
planerades i avrinningsområdet.

Den tekniska avgränsningen avsåg att studera tre möjliga framtidssce-
narier för VA-försörjning huvudsakligen inriktade på: central anslutning, 
gemensamhetsanläggningar respektive små/solitära system. Att minst nå 
hög skyddsnivå är utgångspunkten för alla enskilda avlopp i alla scenarier. 
Möjlighet till kretsloppsanpassning är intressant men togs inte med som en 
prioriterad utgångspunkt i något av de scenarier som arbetades fram.

De kostnader som avsågs att ingå i analysen var investeringskostnad och 
drift- och underhållskostnad.

3.3.4 Utforma alternativ 

Utifrån den förvaltningsövergripande gruppens diskussioner utformades tre 
scenarier där fokus hölls på olika typer av VA-utbyggnad.
1. Att bygga kommunalt VA i så stor utsträckning som möjligt och att 

låta resterande hushåll få enskilda eller gemensamhetssystem.
2. Att bygga ut gemensamhetssystem i så stor utsträckning som möjligt 

och att utöka det kommunala nätet bara till ett fåtal och därtill låta de 
mest utspridda hushållen få enskilda system.

3. Att i huvudsak ersätta undermåliga VA-lösningar mot nya enskilda 
VA-system samt att utöka det kommunala nätet till ett fåtal tillika för 
gemensamhetssystem.

3.3.5 Samla in data

Underlaget för de befintliga enskilda anläggningarna togs fram av projekt-
gruppen utifrån slamtömningsregister samt inventeringsunderlag. Kost-
nader beräknades med hjälp av erfarenhetsvärden som hämtats från andra 
objekt och samlats i verktyget VeVa. Nyckeltalen återfinns i Bilaga.

3.3.6 Beräkna och analysera

För att få jämförbara system beräknades årskostnaden per hushåll och år. 
Årskostnaden baserad på kapitalkostnad samt drift- och underhållskostnad 
för de olika VA-systemen ses i Figur 3-11 där en central anslutning med 
självfallsledning har den högsta årskostnaden, vilket i huvudsak beror på 
ledningsdragningen. Dock visar sig central anslutning med LTA-ledning 
ha en betydligt lägre årskostnad då LTA-ledningen inte behöver läggas lika 
djupt som självfallsledningen. För den enskilda avloppsreningen; mini-
reningsverket och markbädd med fosforfälla, står avloppsreningen för den 
största kostnaden.

Om man istället sammanställer årskostnaden för de tre scenarierna blir 
årskostnaden likvärdig för de olika scenarierna förutsatt att LTA användes 
för ledningsdragning (Figur 3-12). En slutsats från kostnadsbedömningen 
är att kostnaderna för de tre scenarierna är i samma storleksordning förut-
satt att lösningen för centrala system görs med lätt trycksatta avloppsled-
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ningar (LTA-system). Om ledningssystem med självfall tillämpas beräknas 
kostnaderna bli väsentligt högre för scenario 1, centralt system.

3.3.7 Välj väg för fortsatt beslutsprocess

Analysen för Åbyåns avrinningsområde bidrog framförallt med att initiera 
förvaltningsövergripande diskussioner kring för- och nackdelar med olika 
framtidsscenarier. Utredningen gav stöd till ställningstaganden vad gäller 
möjligheter och begränsningar för VA-planeringen i ett område med mycket 
känslig recipient. I fallet Åbyån var processen en startpunkt för kommunen 
att organisera sig för att arbeta med åtgärdandet av avloppen i området.

Figur 3-11 Årskostnad för de studerade VA-systemen; central anslutning 
(självfall och LTA-ledning), gemensamt lokalt reningsverk och 
enskilda lösningar (minireningsverk samt markbädd med fosforfälla).

Figur 3-12 Årskostnad de tre scenarierna; scenario 1 (central anslutning, LTA-
ledning), scenario 2 (gemensamt lokalt reningsverk) och scenario 3 
(enskilda minireningsverk samt markbädd med fosforfälla).
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4 Råd på vägen

För att angripa VA i omvandlingsområde är det vår rekommendation att 
arbeta förvaltningsövergripande över VA, miljö och plankontor för att 
kunna belysa frågan från alla relevanta perspektiv.

I ett tidigt planeringsskede rekommenderar vi att göra kostnadsbedöm-
ningar baserade på nyckeltal för att göra bedömningar om det är rimligt att 
till exempel ansluta ett omvandlingsområde till centralt system.

Det är lovvärt att sammanställa nyckeltal som är specifika för en kom-
mun. Ett skäl till detta är att kostnaderna varierar mellan olika landsändar 
samt mellan stor- och småstad.

Ofta kan det dock vara svårt att hålla sig med en komplett uppsättning 
kommunspecifika nyckeltal. För att komplettera kan man med fördel hämta 
nyckeltal från denna rapport.
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Bilaga Nyckeltal

Ledningsnät
Befintliga VA-ledningssystem Värde Enhet Referens Kommentar
Stockholm vatten, försörjer 1,2 miljoner personer

Kapitalkostnad (ledningsnät för dricksvatten) 0,81 kr/m3 Stockholm Vatten, 
nyckeltal (2006)

Levererar vatten till Stockholm, Huddinge, 
Botkyrka, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, 
Nynäshamn, Salem, Strängnäs, Tyresö och 
Värmdö

Kapitalkostnad (ledningsnät för avloppsvatten) 1,14 kr/m3 Stockholm Vatten, 
nyckeltal (2006)

Kapitalkostnad (ledningsnät för VA) 1,95 kr/m3 Stockholm Vatten, 
nyckeltal (2006)

Kapitalkostnad (ledningsnät för VA) 93 kr/pers, år
Drift och underhåll (ledningsnät för dricksvatten) 0,9 kr/m3 Stockholm Vatten, 

nyckeltal (2006)
Drift och underhåll (ledningsnät för avloppsvat-
ten)

1,09 kr/m3 Stockholm Vatten, 
nyckeltal (2006)

Drift och underhåll (ledningsnät VA) 1,99 kr/m3 Stockholm Vatten, 
nyckeltal (2006)

Drift och underhåll (ledningsnät VA) 95 kr/pers, år
Värmdö kommun, 21 500 anslutna

Drift och underhåll (ledningsnät VA) 20,5 kr/m, år Söderberg, R. (2007), 
Värmdö kommun

Drift och underhåll (ledningsnät VA) 1 831 kr/pers, år Baseras på 192 mil ledning och 21 500 
som delar på kostnaden 

Värmdö kommun anslutning till Käppalaförbundet, 65 000 pe anslutna
Investering, Anslutningsavgift Käppala 14 000 000 kr Elfström, M. (2007-11), 

Värmdö kommun
Investering, Käppalaanslutning (ARV-kommun-
gräns)

250 000 000 kr Elfström, M. (2007-11), 
Värmdö kommun

Kapitalkostnad, anslutning Käppala 189 kr/pers, år Elfström, M. (2007-11), 
Värmdö kommun

Baseras på stor utbyggnad av kommunlat 
verksamhetområde, därmed 65 000 perso-
ner som delar på kostnaden 

VIVAB, Falkenbergs kommun (producerar 9 miljoner m3 dricksvatten/år)
Kapitalkostnad, befintligt VA-ledningsnät  
inom kommunen

2,69 kr/m3 Abdi, N. (2010-01), 
VIVAB, Falkenbergs 
kommun

Beräkning baserad på dricksvattenåt-
gång×2 p.g.a. 49 % inläckage 

Kapitalkostnad, befintligt VA-ledningssystem 
inom kommunen

383 kr/pers, år

Drift och underhåll, befintligt VA-ledningsnät 
inom kommunen

3,15 kr/m3, år Abdi, N. (2010-01), 
VIVAB, Falkenbergs 
kommun

Beräkning baserad på dricksvattenåt-
gång×2 p.g.a. 49 % inläckage 

Drift och underhåll, befintligt VA-ledningsnät 
inom kommunen

448 kr/pers, år 

Haninge kommun
Kapitalkostnad 0,33 kr/m3 Stockholm Vatten, 

nyckeltal (2006)
Kapitalkostnad 16 kr/pers, år
Drift och underhåll 0,82 kr/m3 Stockholm Vatten, 

nyckeltal (2006)
Drift och underhåll 39 kr/pers, år

Ledningar – VA självfall och tryck Värde Enhet Referens Kommentar
Haninge, självfall – nyckeltal

Investering lokalt nät, självfall 8 000 kr/m Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun

Haninge, LTA – nyckeltal
Investering lokalt nät, LTA 5 000 kr/m Jarnestedt, R. (2009), 

Haninge kommun
Investering lokalt nät, LTA-pump 25 000 kr/pump Jarnestedt, R. (2009), 

Haninge kommun
Inköp pump

Investering lokalt nät, LTA-pump, taxa 11 300 kr/pump Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun

Installationstaxa

Livslängd 20 år Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun
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Drift och underhåll 10 kr/m, år Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun 

Vattenledning (inkl. byte av  
pumpar m.m.)

Drift och underhåll 10 kr/m, år Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun 

Avloppsledning (inkl. byte av pumpar 
m.m.)

Drift och underhåll 10 kr/m, år Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun

El (ledningsuppvärming)

Drift, underhåll och förnyelse av LTA-pump 1 600 kr/pump, år Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun 

1,5 tkr + 100 kr (el)

Ledningar- VA självfall och tryck Värde Enhet Referens Kommentar
Värmdö, Självfall – Tjusarbacken, byggår 2006 (710 m ledning, 40 % berg, inkl. 12 LTA-pumpar)

Investering lokalt nät, geoteknisk undersökning  
och projektering

216 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Geoteknisk undersökning +  
projektering

Investering lokalt nät, besiktning 675 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Besiktning – av ledningar samt div. efter 
sprängning

Investering lokalt nät, entreprenad 7 509 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Entreprenad – gräv, spräng, material (exkl. 
LTA-pump och sump)

Investering lokalt nät, avgår p.g.a. gemensamma 
aktiviteter

966 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Avgår (elledningar, vägunderhåll m.m.)

Investering lokalt nät, LTA-pump + sump 420 000 kr/område Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

LTA-pump + sump (35 000 kr × 12 pum-
par + sumpar)

Summa investering lokalt nät 7 522 kr/m 
Värmdö, Självfall – Tjusarstigen, byggår 2006 (180 m ledning, 45 % berg, ingen LTA)

Investering lokalt nät, geoteknisk undersökning 292 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Geoteknisk undersökning

Investering lokalt nät, projektering 179 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Projektering

Investering lokalt nät, besiktning 305 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Besiktning – av ledningar samt div. efter 
sprängning

Investering lokalt nät, entreprenad 6 364 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Entreprenad – gräv, spräng, material

Investering lokalt nät, avgår p.g.a. gemensamma 
aktiviteter

900 kr/m Elfström, M. (2007), 
Värmdö kommun

Avgår (elledningar, vägunderhåll m.m.)

Summa investering lokalt nät 6 240 kr/m
Falkenberg, självfall – nyckeltal

Lokalt nät, självfall 3 500 kr/m VIVAB, Abdi, N (2009) Kostnad exkl. sprängning
Vaxholm, LTA – Resarö, (15 000 m ledning, 500 fastigheter/LPS-pumpar, 20–25 % berg)

Investering lokalt nät, ledningsrätt 17,0 kr/m Abrahamsson, H. (2007), 
Roslagsvatten

9,6 kr/m lantmäteriavgift och  
7,4 kr/m rörlig avgift

Investering lokalt nät, geoteknisk undersökning 1,7 kr/m Abrahamsson, H. (2007), 
Roslagsvatten

Investering lokalt nät, projektering 31,0 kr/m Abrahamsson, H. (2007), 
Roslagsvatten

Investering lokalt nät, besiktning 37,6 kr/m Abrahamsson, H. (2007), 
Roslagsvatten

Investering lokalt nät, entreprenad 2 962,8 kr/m Abrahamsson, H. (2007), 
Roslagsvatten

LPS-pumpar

Summa investering lokalt nät 3 050,1 kr/m
Vaxholm, LTA – nyckeltal för Resarö

Drift och underhåll, el för ledningsuppvärmning ~5–7 kr/m, år Norelius, P. (2007), 
Skandinavisk 
kommunalteknik

El (för ledningsuppvärming) i Resarö = 5,8 
kr/m ledning. 

Hudinge, LTA – Mellansjö (6 150 m ledning)
Summa investering 3 040 kr/m Snith, Å. (2007), 

Stockholm Vatten
ABS-pumpar

Tanum, LTA – nyckeltal
Investering, ledningsläggning 2 500 kr/m Tyréns rapport, 

Utredning av 
verksamhetsområde VA 

LTA-ledningsläggning

Investering, pumpstation 250 000 kr/pumpsta-
tion

Tyréns rapport, 
Utredning av 
verksamhetsområde VA 

Pumpstation

Staffanstorp, befintligt LTA där ledningarna ligger frostfritt (LPS-pumpar)
Drift och underhåll, materialkostnad 201 kr/fastighet, år Andersson, R. (2007), 

Staffanstorp
Medelvärde av kostnader från 2003–2006

Drift och underhåll, servicebesök 0,21 h/fastighet, år Andersson, R. (2007), 
Staffanstorp

Medelvärde av kostnader från 2003–2006 
(timarvode à 600 kr)

Drift och underhåll, reparationer 0,39 h/fastghet, år Andersson, R. (2007), 
Staffanstorp

Medelvärde av kostnader från 2003–2006 
(timarvode à 600 kr)

Summa drift och underhåll 187 kr/boende, år Obs. ingen el för värme ingår p.g.a. 
frostfritt djup
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Vellinge, Befintligt LTA där ledningarna ligger frostfritt område med 246 pumpar (LPS-pumpar)
Drift och underhåll av nät + 246 pumpar samt 10 
st. nyanslutningar

980 kr/fastighet, år Ohlsson, A./Juhlin, P 
(2007), Vellinge kommun

Data från 2006. Obs. ingen el för värme 
ingår p.g.a. frostfritt djup

VA-ledningar på enskild fastighet Värde Enhet Referens Kommentar
Investering, ledningsläggning 10 000 kr/hushåll Antagande utifrån att 

vattenledningsdragning i 
samband med brunnsfix 
kostar 7 500 kr (se enskilt 
hushåll, enskild brunn)

Investering, sprängning 0–50 000 kr/hushåll Uppskattning utifrån 
resonemang för enskilda 
system (se enskilt hushåll, 
reningsanläggning)

50 år Livslängd 
Drift och underhåll Bortses Antagande 

Centralt Vatten

Centralt system 

Dricksvattenförsörjning Värde Enhet Referens Kommentar

Stockholm vatten, försörjer 1,2 miljoner personer

Kapitalkostnad 0,33 kr/m3 Stockholm Vatten  
nyckeltal, 2006

Kapitalkostnad 16 kr/boende, år

Drift och underhåll 0,82 kr/m3 Stockholm Vatten  
nyckeltal, 2006

Drift och underhåll 39 kr/boende, år

VIVAB, Falkenbergs kommun, producerar 9 miljoner m3 dricksvatten/år Flera grundvattentäkter. De största är  
Kärreberg, Jonstorp och Ullared

Kapitalkostnad 1,29 kr/m3 Abdi, N. (2010), VIVAB Kr/renad m3 avloppsvatten 

Kapitalkostnad 61 kr/boende, år Beräknat utifrån VIVAB, 2010 och använd-
ning 130 l/pers, dygn samt inläckage 49 %

Drift och underhåll 2,44 kr/m3 Abdi, N. (2010), VIVAB Kr/renad m3 avloppsvatten 

Drift och underhåll 116 kr/boende, år Beräknat utifrån VIVAB, 2010 och använd-
ning 130 l/pers, dygn samt inläckage 49 %

Görvelnverket/Norrvatten, Norrtälje kommun, försörjer 50 000 pe

Kapitalkostnad 195 kr/ansluten, år Norrtälje kommun, 2008

Drift och underhåll 2,94 kr/m3 Norrtälje kommun, 2008 Produktion 2,08 resp. distribution 0,86 kr/
ansluten, år

Drift och underhåll 245 kr/ansluten, år Norrtälje kommun, 2008 Produktion 173 resp. distribution 71,88 
kr/ansluten, år

Nyinvestering 535 000 000 kr För att försörja 50 000 
personer 

Nyinvestering Görvelnverket 498 kr/ansluten, år Beräkning utifrån framtida prognos om 
50 000 anslutna, livslängd 50 år

Centralt Avlopp
Rening och reningsanläggning Värde Enhet Referens Kommentar

Käppalaförbundet, Stockholm, belastning från 508 000 pe. Reduktion N = 80 %, P = 97 % och BOD7 = 99 %

Kapitalkostnad 247 kr/person, år Käppalaförbundet, 2007

Drift och underhåll 235 kr/person, år Käppalaförbundet, 2007

Smedjeholms ARV, Falkenbergs kommun, medeldygnsbelastning 67 994 pe. Reduktion N=80%, P=95%, BOD7=99%

Kapitalkostnad 0,99 kr/m3 Abdi, N. (2008)  
VIVAB miljörapport

Kr/renad m3 avloppsvatten 

Kapitalkostnad 94 kr/boende, år Abdi, N. (2008)  
VIVAB miljörapport

Beräknat utifrån VIVAB, 2008 och använd-
ning 130 l/pers, dygn samt inläckage 49 %

Drift och underhåll 2,27 kr/m3 Abdi, N. (2008)  
VIVAB miljörapport

Kr/renad m3 avloppsvatten 

Drift och underhåll 215 kr/boende, år Abdi, N. (2008)  
VIVAB miljörapport

Beräknat utifrån VIVAB, 2008 och använd-
ning 130 l/pers, dygn samt inläckage 49 %
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VA-verksamhet, Norrtälje kommun. Reduktion i medeltal

Kapitalkostnad 293 kr/ansluten, år Norrtälje kommun, 2008

Lindholmen, Norrtälje kommun.  
Reduktion N, P, BOD7 

Drift och underhåll 176 kr/ansluten, år Jacobsson, J. (2008), 
Norrtälje kommun

Rimbo ARV, Norrtälje kommun.  
Reduktion N, P, BOD7

Drift och underhåll 1 219 kr/ansluten, år Jacobsson, J. (2008), 
Norrtälje kommun

Fors ARV, Haninge kommun, Belastning från 14 500 pe. Reduktion N = 65 %, P = 97 % och BOD7 = 96 %

Kapitalkostnad 65 kr/person, år Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun

10 Mkr, 20 år, 4,5 % ger 950 tkr för 2009 
(14 500 pe)

Drift och underhåll 3 kr/m3 Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun

1 900 000 m3/år till 14 500 pe,

Drift och underhåll 131 kr/ansluten, år 1 900 000 m3/år till 14 500 pe, 

Nyinvestering Fors ARV 165 000 000 kr Jarnestedt, R. (2009), 
Haninge kommun

(14 500 pe) 

Nyinvestering Fors ARV 11 379 kr/person, år Beräkning utifrån 14 500 pe och 50 års 
livslängd

Gemensamt Vatten

Gemensamt system

Dricksvattenproduktion, borrade brunnar Värde Enhet Referens Kommentar
Mörtfors, Oskarshamns kommun, 51 hushåll anslutna, byggår 1959 (omräknad till 2007 års penningvärde)

Investering (entreprenad – borrning, installation, 
pumpar och filter)

6 000 kr/hushåll Lindholm, K. (2005), 
Mörtfors vattenförening

Investering omräknad till 2007 års 
penningvärde – byggd 1959 utbyggd i 
omgångar senast 2002, en borrad brunn 
85 m djup, hydrofor 2 m3, pump grundfoss 
SP8 A-18 med effekt 2,2 kW. Göinge filter 
kombi 175 och filterbädd kombi 175, 
hydrokarbonat och mangandioxid 

Drift och underhåll 200 kr/hushåll, år Lindholm, K. (2005), 
Mörtfors vattenförening

Drift och underhåll 67 kr/boende, år
Skogsborg Kyrksynd, Tjörns kommun, 71 hushåll anslutna

Drift och underhåll 9,36 kr/m3 Rapport från Tjörn  
(från UWsammanställ-
ning)

Ingen uppgift om anläggningen

Drift och underhåll 444 kr/boende, år Beräknad utifrån antagen vatten-
användning

Olsbyn, Skärhamns kommun, 22 hushåll anslutna, byggår 2003
Drift och underhåll 400 kr/hushåll, år Svensson, M. (2005), 

Olsbyns samfällighet
Två djupborrade brunnar

Drift och underhåll 133 kr/boende, år
Antagande utifrån uppgifter om enskilda brunnar

Investering (entreprenad – borrning, installa-
tion, pumpar)

30 000–
50 000×4

kr/4 brunnar Om varje brunn har en kapacitet på 55 m3/
dygn skulle 4a brunnar räcka till 400 pers 
(utifrån enskilda brunnar)

Summainvestering 529 kr/boende
Livslängd 50 år

Dricksvattenrening (olika typer av filter) för 50 personer
Vid hårt vatten 40 000 kr Norman, M. (2007), 

NMV-Sverige AB
Avhärdningsfilter (installerat) för 50 pe 
(inkl. moms), livslängd 25 år

Vid Fe, Mn och hårt vatten 60 000 kr Norman, M. (2007), 
NMV-Sverige AB

Filter (installerat) för 50 pe, livslängd 25 år

Vid saltinträngning 250 000–
400 000

kr Norman, M. (2007), 
NMV-Sverige AB

Avsaltningsfilter (installerat) för 50 pe 
(exkl. byggnad), livslängd 20 år

För bakterier 25 000–
30 000

kr Norman, M. (2007), 
NMV-Sverige AB

UV-ljus (installerat) för 50 pe

Tillstånd för anläggning gemensamt vatten Kan finnas i vissa kommuner
Bullandö Marina, Värmdö kommun, 2007, Vattenförsörjning för 200 hushåll, 1 400 båtplatser och 1 restaurang

Drift och underhåll 70 000–
100 000

kr/område, år Brons, F. (2007-10),  
Bullandö marina 

Vattenåtgången varierar över året mellan 
20 och 120 m3/dygn. Vattenförsörjning 
genom brunnar och vid hög belastning 
omvänd osmos. Kostnaden inkluderar drift 
av vattenförsörjning samt vattenledningar 

39



Gemensamt Avlopp
Avloppsreningsverk 10–600 personer Värde Enhet Referens Kommentar
Stockamöllan, Eslövs kommun, 600 pe, byggår 2002

Investering SBR-verk 3 milj kr/område Horstmark, A. (2005)  
Eslövs kommun

Investering 5 000 kr/pers
Kullön, Vaxholms kommun, 750 pe, byggår 2004–2005

Investering urinsort Urintankar för varje grupp av hus. Ingen uppgift 
om kostnad. 

Investering SBR-verk 5 000 tkr/område Svedberg, R. (2005), 
Kullöns samfällighet

Investering damm 12 000 tkr/område Svedberg, R. (2005), 
Kullöns samfällighet

Investering polerdiken 348 tkr/område Svedberg, R. (2005), 
Kullöns samfällighet

Summa investering 17 348 tkr/område
Investering 23 131 kr/pers

Mörtfors, Oskarshamn kommun, 54 hushåll anslutna, byggår 1993
Investering Biovac-verk 1 900 tkr/område Lokrantz, C-J. (2005), 

Avloppsföreningen
Biovac-verk 145 pe, satsvis behandl., biologisk-ke-
misk, 3 reningstankar à 7,5 m3, 2 slamtankar à 3 m3

Investering 11 728 kr/pers
Drift och underhåll 70 000 kr/område, år Lokrantz, C-J. (2005), 

Avloppsföreningen
Summa drift och underhåll inkl. tömning slam-
tankar ~6 ggr/år

Drift och underhåll 432 kr/boende, år
Olsby, Skärhamns kommun, 41 hushåll, byggår 2003

Investering Emendo (bio-kem-verk) 80 000 kr/hushåll Svensson, M. (2005), 
Olsbyns samfällighet

Bio-kem-verk + dammsystem för extra N-rening

Investering 26 667 kr/boende 
Drift och underhåll Emendo (bio-kem-verk) 1 600 kr/hushåll, år Svensson, M. (2005), 

Olsbyns samfällighet
Drift och underhåll 533 kr/boende, år

Norrtälje, 10 hushåll, byggår 2007
Investering Topas-verk inkl. efterpolering 563 000 kr/område Karlsen, H. (2007),  

Topas Vatten
Summa; verk, filtraP, gräv, spräng, gjutning av 
platta m.m.

Investering 18 767 kr/boende
Bullandö Marina, Värmdö kommun, 2007, Avloppsrening för 200 hushåll, 1 400 båtplatser och 1 restaurang

Drift och underhåll 368 000– 
434 000

kr/område, år Brons, F. (2007-10),  
Bullandö marina

Okänd avloppsvattenrening (vattenanvänd-
ningen varierar mellan 20 och 120 m3/dygn över 
året). I kostnaden ingår drift och underhåll av av-
loppsvattenrening samt avloppsvattenledningar

Våtkompostanläggning Värde Enhet Referens Kommentar
Karby våtkompost, Norrtälje kommun, 3 000 m3 behandlingsavfall, Byggår 2005–2006

Summa projektledning och entreprenad 5 700 tkr/område JTI-rapport (2007) För och efterlager med tak, inkl. markarbeten; 
processanläggning inkl. maskinhus och pump-
brunn; projektering, projektledning m.m.

Miljötillståndsprövning, upphandling, 
byggkontroll

800 tkr/område JTI-rapport (2007)

SUMMA 6 500 tkr/område
Reaktortank med mekanisk utrustning 1 500 tkr/område
Investering 3 250 kr/boende

Karby våtkompost, Norrtälje kommun, 3 000 m3 behandlingsavfall, 2005–2006
Investering 5 640 tkr/område Pettersson, N-E. (2009), 

Läckeby Water AB
Mekanisk utrustning, byggentreprenad; elentre-
prenad; Abetong; plastduk; reaktortank + luft-
tank, montage, projektering, garanti, garantiav-
sättning, ändrat utförand, projektmarginal 5,2 %

Miljödomstolsprövning, upphandling, 
byggkontroll

800 tkr/område Pettersson, N-E. (2009), 
Läckeby Water AB

Summa investering 6 440 tkr/område Pettersson, N-E. (2009), 
Läckeby Water AB

Investering 3 220 kr/boende
Omräknad våtkompost för 1 500 m3 till 1000 pe

Investering reaktor, lagring m.m. 3 741 tkr/område Beräkning utifrån Karby  
våtkompost

Endast en reaktor; Halverat efterlager etc., 
projektmarginal (12 %)

Miljötillståndsprövning, upphandling, 
byggkontroll

800 tkr/område Beräkning utifrån Karby  
våtkompost

Summa investering 4 541 tkr/område Beräkning utifrån Karby 
våtkompost

Investering 4 541 kr/boende 
Investering vakuumsystem med sluten tank 31 tkr/hushåll Exklusive vakuumtoaletter – 6 500 kr/st
DoU tömning av sluten tank, 2,5–4,49 m3 1 370 kr/tank, år Norrtälje kommun, 2009
Investering i hushållet 11 247 kr/boende, år Baseras på antagandet 3 boende per hushåll
Drift och underhåll, tillsyn och arrende 
m.m.

58,6 tkr/område Beräkning utifrån Karby 
våtkompost

Miljötillsavgift, arrendeavgift,  
vägunderhåll
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Drift och underhåll; driftsarbete och 
komponenter 

302,2 tkr/område Beräkning utifrån Karby 
våtkompost

Elkostnader, drift och tillsyn, kompostspridning, 
analyskostnader, maskin underhåll, övrigt

Summa drift och underhåll 361 tkr/område Beräkning utifrån Karby 
våtkompost

Enskilt Vatten
Dricksvattentäkt och ledning Värde Enhet Referens Kommentar
Brunnsborrning

Investering 50 000–
100 000 

kr/hushåll Barth, J. (2008), Geotec

Investering 17 000–
33 000

kr/boende

Drift och underhåll 1 000 kr/hushåll, år Barth, J. (2008), Geotec Byte av pump vart tionde år
DoU, egenkontroll 0,5 h/månad Barth, J. (2008), Geotec Exkl. egenkontroll
Drift och underhåll 333 kr/boende, år

Brunnsborrning (70–100 m djup)
Investering 55 000 kr/brunn Andersson, H. (2008), 

Sörmlands Brunns-
borrning AB

Kan variera mellan 40 000 och 60 000 kr. 
Proj., borrning, montering, pump, led-
ningsdragning och inkoppling

Investering 18 333 kr/boende

Enskilt avlopp

Enskilda system

Reningsanläggning Värde Enhet Kommentarer och referenser
Taxor

Värmdö kommun 5 600 kr/hushåll Värmdö kommun (2007)
Falkenbergs kommun 5 201 kr/ansökan Falkenbergs kommun (2010)
Norrtälje kommun, sluten tank 6 880 kr/ansökan Norrtälje kommun (2009)
Norrtälje kommun, markbädd/infiltration 6 880 kr/ansökan Norrtälje kommun (2009)
Norrtälje kommun, flera anläggningar 8 600 kr/ansökan Norrtälje kommun (2009)
Tömning
Tömning sluten tank 1 000 kr/tömning Värmdö kommun (2007)
Tömning 2,5–4,49 m3 1 370 kr/tömning Norrtälje kommun (2009)
Tömning 4,5–10 m3 2 085 kr/tömning Norrtälje kommun (2009)

Urin & fek till sluten tank,  
BDT till markbädd/infiltration

Värde Enhet Kommentarer och referenser

Värmdö, markbädd/infiltration
Investering, tillstånd 5 600 kr/hushåll
Investering, projektering 8 000–

12 000
kr/hushåll Jordprov, redovisning, konstruktionsritning för tillståndsansökan.  

Max 20 000 kr. Holmkvist-Sundman, E. (2007), konsult.
Investering, entreprenad 100 000 kr/hushåll Provgrop, grävning, anslutning, material. Mellan 60 000 och 200 000 

kr. Stockman, O. (2007), entreprenör. 
Investering, sprängning 0–50 000 kr/hushåll Krävs i 10 % av fallen. Stockman, O. (2007), entreprenör.
Summa investering 35 200 kr/boende Exkl. sprängning
Drift och underhåll, tömning slamavskiljare 1 000 kr/hushåll, år Olsson, S. (2007), Värmdö
Provtagning N, P, BOD7 och pH kr/hushåll, år 1 prov per år analyserat i ackrediterat lab. (krävs av miljökontoret 

Värmdö). Olsson, S. (2007), Värmdö kommun
Tillsyn (miljökontor) 533 kr/hushåll, år Önskvärd tid för tillsyn 2 timmar en gång vart tredje år. 800 kr/h exkl. 

moms. Olsson, S. (2007), Värmdö kommun
Summa drift och underhåll 533 kr/hushåll, år

Markbädd/infiltration, svenskt medelvärde
Summa investering 60 000–

76 000
kr/hushåll avloppsguiden.se

Livslängd 15 år
Tillstånd 5 201 kr/ansökan Falkenbergs taxa 2010
Drift och underhåll Värmdö-relaterade uppgifter
Tömning av sluten tank 1 000 kr/tömning Bör tömmas 2 ggr/år  

(Värmdö taxa, 2007)
Tömning av slamavskiljare 1 000 kr/tömning Bör tömmas 1 ggr/år  

(Värmdö taxa, 2007)
Provtagning N, P, BOD7 och pH 1 prov per år analyserat i ackrediterat lab. (krävs av miljökontoret 

Värmdö)
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Drift och underhåll Olsson, S. (2007), Värmdö kommun
Tillsyn (miljökontor) 533 kr/hushåll, år Önskvärd tid för tillsyn 2 timmar en gång vart tredje år. 800 kr/h exkl. 

moms
Tömning sluten tank 733 kr/fastighet, år 1 tömning/år, Falkenbergs renhållning 2010

Urin, fek & BDT till markbädd med fosforfälla Värde Enhet Kommentarer och referenser
Investering 1

Tillstånd 5 600 kr/hushåll (Värmdö taxa, 2007)
Tillstånd 5 201 kr/ansökan Falkenbergs taxa 2010

Investering 2 Tennisbanev. Hölö, Värmdö kommun (ingen sprängning, normal gräv-
ning) (Stockman, O. 2007-10-23)

Proj – jordprov, redovis, konstruktionsritning för 
tillståndsansökan

8 000–
12 000

kr/hushåll Max 20 000 (Holmkvist- 
Sundman, E.)

Entreprenad – provgrop, grävning, anslutning, 
material

90 000 kr/hushåll Slamavskiljare IFÖ, WM-filter 8 m, sandfilter, fosforfälla 100 liter filtraP 
WM-Ecology, efterpolering – infiltrationsbädd, ledning från hus. 

Sprängning 0–50 000 kr/hushåll Krävs i 10 % av fallen, Värmdö, (Stockman, O.) 
Investering 3 avloppsguiden.se

Summa 60 000– 
80 000

kr/hushåll Svenskt medelvärde

Livslängd 20 år
Drift och underhåll
Slamtömning 1 000 kr/fastighet, år 1 tömning/år (Värmdö taxa, 2007)
Serviceavtal P-filter byte/hämtning 3 500 kr/fastighet, år 100 kg filtraP/pers, år. Alm, A. (2007-11-01), Nordkalk
Drift och underhåll Olsson, S., Värmdö kommun
Tillsyn (miljökontor) 533 kr/hushåll, år Önskvärd tid för tillsyn 2 timmar en gång vart tredje år. 800 kr/h exkl. 

moms
Drift och underhåll
P-filterbyte/hämtning 1 500–2 500 kr avloppsguiden.se
Drift o underhåll
Provtagning N, P, BOD7 och pH 1 038 kr/fastighet, år 1 ggr/år ackrediterat lab.; kemisk analys Norrtälje kommun 2009

Urin, fek & BDT till minireningsverk Värde Enhet Kommentarer och referenser
Inventering 1

Tillstånd 5 600 kr/hushåll Värmdö taxa, 2007
Tillstånd 5 201 kr/ansökan Falkenbergs taxa 2010

Investering 2 Topas-minireningsverk,  
Karlsen H., Topas

ARV, utrymme för ARV, installation 58 000 kr/hushåll Kontinuerlig, bio-kem process, efterpolering sandfilter
P-filterfällningsmodul 23 000 kr/hushåll filtraP-modul
Slamkompost, installation 1 000 kr/hushåll
Gräv-verk, p-fälla, ledningar + materialledningar 
m.m.

30 000–
80 000

kr/hushåll (1,5–2 dagars jobb, 600 kr/h)

Livslängd 25–30 år
Investering 3 Bra små avlopp (Biovac, BioTrap, ALFA) 2003

Summa ARV 89 000–
116 000

kr/hushåll 89 000–116 000 kr (exkl. slamkompost)

Livslängd?
Investering 4 avloppsguiden.se

Drift och underhåll 64 000–
96 000

kr/hushåll Topas-minireningsverk,  
Karlsen H., Topas

Egenkontroll 1 ggr/vecka 10 min + renhållning  
1 ggr/mån 1h
Serviceavtal = 4 ggr×3 h/år – kompost slam, fix 
pump och funkt. 

4 200 kr/hushåll, år (Med slamkompostering på fastighet)

Materialbyte, membran 350 kr/hushåll, år
Kemikalie 153 kr/boende, år 9l/pers, år 17 kr/l (el. 10 kr/l stor förpackning)
Eldrift 701 kWh 80 W
Drift och underhåll Bra små avlopp (Biovac, BioTrap, ALFA) 2003
Summa 3 000–4 500 kr (exkl. ev. slamhämtning)
Drift och underhåll
Slamtömning 1 000 kr/fasth., 

tillfälle
(Värmdö taxa, 2007)

Drift och underhåll Olsson, S., Värmdö kommun
Tillsyn (miljökontor) 533 kr/hushåll, år Önskvärd tid för tillsyn 2 timmar en gång vart tredje år. 800 kr/h exkl. 

moms
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Urin & fek till sluten tank och våtkompost,  
BDT till markbädd/infiltration

Värde Enhet Kommentarer och referenser

Investering sluten tank samt markbädd
Tillstånd 8 600 kr/hushåll Norrtälje taxa 2009 extra för våtkompost?
Proj, – jordprov, redovisning, konstruktionsrit-
ning för tillståndsansökan

10 000 kr/hushåll Max 20 000 (Holmkvist-Sundman, E.)

Entreprenad – provgrop, grävning, anslutning, 
material

100 000 kr/hushåll Allt mellan 60 000 och 200 000 kr (Stockman, O), inkl. 31 tkr vakuum-
system och sluten tank exkl. vakuumtoaletter 6 500 kr/st

Tillstånd 5 201 kr/ansökan Falkenbergs taxa 2010
Sprängning 0–50 000 kr/hushåll Krävs i 10 % av fallen, Värmdö (Stockman, O.) 
Summa investering 118 600 kr/hushåll
Summa investering 42 357 kr/boende
Livslängd 15 år
Annuitet 0,090
Kapitalkostnad 3 810 kr/boende, år
Investering vakuumsystem 31 000 kr/hushåll (Om tidigare markbädd fortfarande kan användas)
Investering våtkompost Omräknad våtkompost för 1 500 m3 till omvandlingsområdet 1 000 pe
Våtkompost med en reaktor 4 653 tkr/område Pettersson, N-E., (2009-11-11) Läckeby Water AB
Summa investering 4 653 tkr/område
Summa investering 5 935 kr/boende
Livslängd 30 år
Annuitet 0,058
Kapitalkostnad 343 kr/boende, år
Drift och underhåll
Tömning av sluten tank 1 400 kr/hushåll, år 1 tömning/år; 2,5–4,49 m3; Norrtälje kommun 2009
Tömning av slamavskiljare 1 400 kr/hushåll, år 1 tömning/år; 2,5–4,49 m3; Norrtälje kommun 2009
Provtagning N, P, BOD7 och pH 1 038 kr/hushåll, år 1 ggr/år ackrediterat lab.; kemisk analys Norrtälje kommun 2009
Drift och underhåll Olsson, S., Värmdö kommun 
Tillsyn (miljökontor) 573 kr/hushåll, år Önskvärd tid för tillsyn 2 timmar en gång vart tredje år. 860 kr/h 

Norrtälje kommun 2009
Drift och underhåll
Våtkompost inkl. kompostspridning 192 tkr/område JTI-rapport (2007) (Karby drift 565 tkr för 3 000 m3, nu 1 030 m3 dvs. 

0,34)
Drift och underhåll
Slamtömning 733 kr/fastighet, år 1 tömning/år, Falkenbergs renhållning, 2010
Investering
Tillstånd 5 201 kr/ansökan Falkenbergs-taxa 2010
Proj. – jordprov, redovisning, konstruktionsrit-
ning för tillståndsansökan

Bortses kr/ansökan 10 000 kr = Antagande utifrån Holmkvist-Sundman, E. (2007-10)

Entreprenad – provgrop, grävning, anslutning, 
material

60 000 kr/anläggning Rent vand – helt enkelt! Hångbok omkostningseffektive vandrens-
ningsmetoder (2005). Kostnad per hushåll (5 pe) inkl. slamavskiljare

Sprängning Bortses 0–50 000 kr/hushåll
Biofilterdike – anläggning 10 000 kr/anläggning Antagande (vild gissning)
Livslängd 30 år Rent vand – helt enkelt! Hångbok omkostningseffektive vandrens-

ningsmetoder (2005)
Drift och underhåll
Slamtömning 733 kr/fastighet, år 1 tömning/år, Falkenbergs renhållning, 2010
Drift av anläggning 736 kr/fastighet, år Rent vand – helt enkelt! Hångbok omkostningseffektive vandrens-

ningsmetoder (2005). Drift 1 600/5 pe
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