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Ekonomisk reglering 
Inlösen och kostnadsreglering av egen avloppsanläggning. 
I de fall där fastighetsägaren begär och är berättigad till inlösen av godkänd egen avlopps-
anläggning, enligt Dalslands Miljö och Energikontor, skall reglering av beslutat restvärde ske  
vid särskild utbetalning. Avdrag på fakturerad anslutningsavgift får ej ske. 

Principer för ersättning vid inlösen av enskild avloppsanläggning 
VA enheten ersätter fastighetsägare för nyare egna avloppsanläggningar vid utbyggnad av 
kommunalt avlopp enligt § 39 och § 40 i Lagen om allmänna vattentjänster. 
Villkor för ersättning av avloppsanläggning: 

• Fastigheten ingår i verksamhetsområde för vatten och avloppsförsörjning, fastställt av 
kommunfullmäktige. 

• Anläggningen skall ha tillstånd som egen avloppsanläggning enligt Dalslands miljö och 
Energikontor. 

• Anläggningen får vara högst 15 år gammal. 

• Ersättning utgår med maximalt spillvattendelen i anslutningsavgiften enligt gällande 
VA-taxa. 

• Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts. Värdet nedräknas 
enligt beslutade avskrivningstider för respektive typ av anläggning. Värdet sjunker med 1/15 
för varje påbörjat år efter anläggningens slutbesiktnings datum. 

• Kan inte kostnaderna för anläggningen styrkas, tillämpas en schablon för material och 
arbetskostnader. Huvudmannen uppskattar ålder och anläggning 

Avskrivningstid 
Typ av anläggning  Avskrivningstid 
Sluten tank för WC-avlopp  15 år 
Infiltrationsanläggning för BDT-avlopp med slamavskiljare  15 år 
Infiltrationsanläggning för WC och BDT-avlopp m. slamavskiljare   15 år 
Markbädd för WC och BDT-avlopp med slamavskiljare m.m  15 år 
Pumpanläggning för avlopp  15 år 
Minireningsverk  15 år 

Norm för uppskattning/schablon av kostnader då dokumentation 
saknas 
Typ av anläggning  Schablon inkl. moms 
Sluten tank för WC-avlopp  8 000 kronor 
Infiltrationsanläggning för BDT-avlopp med slamavskiljare  15 000 kronor 
Infiltrationsanläggning för WC och BDT-avlopp m. slamavskiljare   30 000 kronor 
Markbädd för WC och BDT-avlopp med slamavskiljare m.m  35 000 kronor 
Pumpanläggning för avlopp  8 000 kronor 
Minireningsverk  Avgörs efter besiktning 
 


