
Välkommen på informationsmöte om 
VA-utbyggnad till Åbyggeby

Ta gärna fika innan du sätter dig



Presentation
• Johanna Harrysson – chef Ledningsnät
• Hans Kjellman – projektledare
• Jimmy Larsson - byggledare
• Katarina Sundqvist – chef servicecenter (kundtjänst)
• Emma Färlin - kundsamordnare



Dagordning
• Vi presenterar oss
• Bakgrund och planering av projektet
• Anslutningsprocessen
• Fastighetspumpstation för avlopp
• Kostnader för kommunalt vatten och avlopp
• Frågor



Gästrike Vatten
• Vatten och avlopp i fem kommuner

• VA-Samverkan över kommungränserna

• Kommunägt aktiebolag, ca 120 anställda

• Helt avgiftsfinansierad verksamhet



Kommunalt vatten och 
avlopp till Åbyggeby

Långsiktigt hållbar lösning för 
vattenförsörjning och avloppsrening med 
hänsyn till människors hälsa och miljö.



Projektets omfattning
276 Fastigheter
15 km schakt
Pumpstationer för spillvatten
Tryckstegringsstationer för 
dricksvatten
Cirka 100 miljoner kr



Tidplan
2022-2023
Förarbete med förstärkande åtgärder på det befintliga vatten och avloppsnätet för att skapa 
förutsättningar för anslutning för fler. Projektering för nytt vatten och avloppsnät.

2023-2025 
Entreprenadarbete med att schakta cirka 15 kilometer.

2025
Möjlighet till inkoppling av kommunalt vatten och avlopp

2026
Återställningsarbete.



Anslutningsprocessen - GVAB utför

2021-2022
Gästrike Vatten utför
Projektförberedelser

2022
Informationsmöte 
med berörda 
fastighetsägare

2022-2023
Förutsättning för 
entreprenad och 
tillstånd

2022-2023
Projektering, förslag 
på förbindelsepunkt 
skickas ut till dig -
samråd på plats vid 
din fastighet
och uppstart av 
markentreprenad



Anslutningsprocessen – GVAB utför

2024-2025
Utskick enklare VA-
anmälan, kontroll av 
uppgifter,  uppgift om 
preliminär kostnad

2023 - 2025
Gästrike Vatten 
bygger ledningar

2025
Innan inkoppling
Upprättelse av 
förbindelsepunkt 
Avgiftsskyldighet
Anläggningsfaktura
Förfallotid 30 dagar



Anslutningsprocessen – du utför

2025-
GVAB besiktigar 
och kopplar in
När 
anläggningsavgiften 
är betald så besiktigar 
vi enligt checklista. 
En besiktning gratis.

2025-
Plats för vattenmätare
En bra (lättillgänglig)
plats för mätaren, 
montera konsol och 
ventiler.
En gratis konsultation, 
platsen ska vara godkänd 
av Gästrike Vatten

2025-
Beställ tid för besiktning
När allt är klart inom 
fastigheten bokar du tid för 
besiktning, uppsättning av 
vattenmätaren och ev. 
installation av 
fastighetspump. Innan du 
bokar din tid ska 
anslutningsavgiften vara 
betalad.

2025-
Dags att gräva
Du gräver/anlitar 
entreprenör som gräver 
ledningar från ditt hus till 
förbindelsepunkt samt 
gräver ner en eventuell 
fastighetspumpstation
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En byggarbetsplats
Respekt – Säkerhet – Hänsyn



Fastighetspump för avlopp

o Vissa fastigheter kommer att behöva en 
fastighetspumpstation 

o Gästrike Vatten äger och sköter driften av 
pumpen

o Självfallsledning från huset till sumpen, 
pumpar vidare till det allmänna avloppsnätet



Placering av fastighetspumpstation



Arbete på egen tomt

Monteringsanvisning och checklista 
finns på gastrikevatten.se



Digital vattenmätare
En digital vattenmätare läses automatiskt av 
regelbundet och du betalar för en exakt 
vattenförbrukning istället för en preliminär. 

Kräver ett bra utrymme – riktlinjer finns att läsa 
på gastrikevatten.se/faktablad



Hur mycket kostar det att ansluta?

Anläggningsavgift
Servisavgift (vatten- och avloppstjänst)
Förbindelsepunktsavgift
Antal bostadsenheter
Gällande VA-taxa för Gävle kommun

Arbete på din egen fastighet
Ledningar från fastighet till förbindelsepunkt
Ordna mätarplats och montera vattenmätarkonsol
Installation av  fastighetspumpstation
El för drift av fastighetspumpstation

Vatten och Avlopp
1 bostadshus
1200 m2 fastighetsareal
Beräknad avgift 2022:
149 152 kr inkl. moms



Brukningsavgift

Avgifter 2022

Rörlig avgift för vatten och avlopp 15,31kr/m3

Fast mätaravgift 4 560kr/år

Totalkostnad/år 150 m3 6 852kr/år 

Rörlig avgift 

Fast avgift 

Exempel för ett typhus A
För en villa med en årsförbrukning på 150m3 är 
totalkostnaden cirka 571kr/månad, inklusive moms

5 öre 
per liter



www.gastrikevatten.se/abyggeby



gastrikevatten.se/faktablad



Kontakta oss gärna
Kundservice 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se

www.gastrikevatten.se/abyggeby

mailto:info@gastrikevatten.se


Tack för idag!
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