LEMLANDS KOMMUN

LE/556/2021
Avloppsanslutningsavgift år 2022 Lumparland
TN 64 §
26.08.2021

Intresset för anslutning av avlopp från befintliga hus är rätt lågt. Avloppsanslutning på platser utan avloppsnät efterfrågas ibland, men då främst vid nybyggnader. Anslutningstvång föreligger på detaljplanerade områden för fast
bebyggelse.
Ingen förändring i taxan föreslås eftersom höjningar genomfördes förra året
och nämnden avser införa höjningar enbart vartannat år för att begränsa resursåtgången gällande taxaarbetet.
Tekniska chefens förslag:
Enligt bilaga.

*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 20.08.2020 § 45
Sida 2

AVLOPPSVATTENANSLUTNINGSAVGIFT 2021
Lumparland
Godkänd av kommunfullmäktige den
Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2021.





Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad
anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av
fastighetsägaren.
Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2021 även om ansökan har inkommit
innan detta datum.

Anslutningsavgifter:
 Grundavgift per fastighet
o Därtill per lokal

2210 €
475 €

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.
Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella
fall.
Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden.
Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av
arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett
Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften
till den nya fastigheten.
Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras.
Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren.
Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och
avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs
upp.
Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta.
Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att
anslutningen sägs upp.
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