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Sorterande avloppssystem 
i omvandlingsområde.
Munga i Västerås

VAK 2018-03-21, Frida Nolkrantz, Mälarenergi

Västerås Mälarstaden
Folkmängd: 150 000

Vatten i Västerås

Ingår i det kommunalägda bolaget Mälarenergi 

som även levererar el, värme, stadsnät och 

energitjänster.

VA-verksamheten inleddes 1886. 

Vatten i siffror 2017  

•Försäljning: 10,8 Mm3 dricksvatten

•Antal kunder: 17 300 st.

•Omsättning: 201 Mkr

•Investeringar: 180 mnkr

•Ledningsnätets längd: 182 mil

•Antal medarbetare: 74 st

Allmänna Bestämmelser 
för användande  
av Västerås kommun 
allmänna 
vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA)Översiktsplan

Vattenplan

VA utvecklingsplan

Miljöprogrammet
Västerås Stad

Dagvattenplan
Beskriver hur vatten-
och avloppsplanering 
ska utföras utanför 
nuvarande 
verksamhetsområde 
och klarlägger vilka 
områden som i 
framtiden bedöms ingå 
i ett utvidgat 
verksamhetsområde.

Lokala miljökvalitetsmål

- Varför valde vi sorterande system ?

Ställningstagande i VA-policy:                                                                                
Om det är tekniskt och ekonomiskt samt 
miljömässigt rimligt ska avloppsfrågorna 
lösas genom lokala kretslopp. 

Munga, 2 mil norr om Västerås, är ett område 
där vatten- och avlopp behöver lösas i ett 
större sammanhang genom Västerås kommun. 
Tydligast görs detta genom att inrätta 
verksamhetsområde innan byggnationen 
påbörjas. Beslut i KF 2014.

Utredning visade att det var möjligt att tillämpa 
VA-policyn, dvs det är rimligt att lösa  
avloppsfrågan genom lokalt kretslopp och 
sorterande system.

I Munga finns 279 fastigheter varav ca 50 % är 
permanentboende.

Munga
Utredning och jämförelse mellan separerat system och konventionell 
hantering
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Befintlig anläggning i Tomta
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Hygieniseringsanläggning

BDT-vattenrening

Ny vattenförsörjning

(från Ansta)

Munga VA-systemet i Munga

Dricksvatten

från Västerås

BDT-

vatten

WC-

vatten

279
Fastigheter

Rening

Hygienisering
genom

lagring

Vattendrag

Åkermark
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= Pumpstation för BDT-vatten

Temporär tank för WC-vatten

Tryckstegring dricksvatten

Rening BDT-vatten

Massor ->

Rekreationsyta

Framtida hygienisering

Anläggande av det lokala ledningsnätet

UTMANINGAR

Tillgänglighet för boende

Externa transporter

Skolskjuts

Säkerhet

Berg och sprängning

Tidplan

LTA-system för WC-vatten. Självfallfall så långt som möjligt för BDT-vatten.

FörbindelsepunkterAnslutning till tomtmark LTA-enhet (pumpstation tomtmark)

Bredd 620 mm

Varje fastighet får en LTA-enhet för pumpning av 
WC-vattnet. Placeras på tomtmark och ägs av 
Mälarenergi.

Fastighetsägaren svarar för
framdragning av elkabel till LTA-enheten från 
fastighetens el-central samt installation av 
larmanordning. 
Arbetet ska utföras av behörig elektriker.

Fastighetsägaren bekostar elförbrukningen.

Information om drifttagning kommer från 
Mälarenergi under projektets gång. Ca 25 
fastigheter får två pumpar, en för WC-vatten och 
en för BDT-vatten. För de flesta fastigheter avleds 
BDT via självfall.
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WC-vatten

Vi har en befintlig anläggning i närområdet 

där externslam hygieniseras samt en 

metod för spridning på åkermark.

Vår plan är pumpning till ny behandlings-

anläggning för att undvika transporter.

- Utveckla metod för hygienisering.

- Långsiktigt avtal med intresserad 

lantbrukare.

- Klosettvattnets näringsvärde, innehåll

och volymer. 

Temporär tank 50 m3

2018-03-2214 Mälarenergi

BDT-vatten

Vi har inga anläggningar idag. 

- Använd teknik som går att bygga ut vartefter området permanentas.

- Teknik som innebär små driftinsatser.

- Energiåtervinning ?

Markbädd med kompaktfilter !

Kostnad och regler för anslutning

Munga är ett s.k. omvandlingsområde med specifika förutsättningar; 

perifert område, befintliga vägar och hus, stora tomter och besvärlig terräng.

Investeringskostnaden medför att en förhöjd anläggningsavgift blir nödvändig för 

att finansiera utbyggnaden. Mälarenergis styrelse har beslutat att särskild taxa skall 

tillämpas för Munga.

Anläggningsavgiften blir: 195 000 kr/fastighet  (inkl. moms).

När VA-systemet är drifttaget och förbindelsepunkten meddelats inträder 

betalningsskyldighet för fastigheten. Enligt plan i  juni 2018.

Kostnad och regler för anslutning

Alla fastigheter med befintlig VA-lösning, dvs. de som har vatten indraget i huset, 

skall anslutas när VA-systemet är drifttaget.

Övriga fastigheter skall ha betalat anläggningsavgift inom 5 år räknat från avslutat 

projekt (maj 2018) eller tidigare i samband med ägarbyte eller bygglovsansökan.

Möjlighet finns att fortsätta använda egen brunn för dricksvatten. Fastighetsägaren 

måste visa att vattnet är tjänligt och ger tillräcklig mängd. Alternativ i detta fall:

1. Mälarenergi anlägger vattenservis men vattnet kopplas inte in - ingen 

brukningsavgift för vatten debiteras.

2. Mälarenergi anlägger inte vattenservis. Detta ger en nedsättning av 

anläggningsavgiften med 20 %. Om man senare önskar vattenservis debiteras 

denna enligt ordinarie prislista, i dagsläget 48 000 kr inkl. moms.

Brukningsavgift 

Brukningsavgift tas ut enligt samma prislista som i övriga Västerås.

Årlig kostnad inkl moms:

• Fastighet som förbrukar 100 m3 vatten ca 3 830 kr

• Fastighet som endast nyttjar spillvatten ca 1 915 kr

En fastighet som inte kopplat in och nyttjar den allmänna vattentjänsten betalar 

ingen brukningsavgift.

Ny taxekonstruktion för brukningsavgiften från 1/1, 2018. I Munga betalas ej 

dagvattenavgift, sänkt kostnad jämfört med tidigare taxa.

Projektläget

• Delprojekt 1 Ledningsnät inom Munga påbörjades i januari 2017. Klart maj 2018

• Delprojekt 2 Överföringsledning för Vatten och tryckstegring färdigt sommar 2017

• Delprojekt 3 BDT-anläggning. Entreprenad pågår, följer tidplan, klart maj 2018.

• Delprojekt 4 Tank för WC-vatten upphandlad. Påbörjas under våren 2018.

• Planerad idrifttagning, juni 2018

• Beslut investering 66mnkr.

• Stormöte med fastighetsägarna december 2016

• Utskick med information och svarsblankett utskickad februari 2017. 

• Information om entreprenaden och anslutning av fastigheter, februari 2018

• Detaljerad information om anslutning av fastigheter i april 2018.

• Ett detaljplanearbete för området bedrivs parallellt med utbyggnationen. 

• Systemet tas i drift juni 2018.
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– Skapa kunskap om och samförstånd kring att man ska bygga ett nytt sorts VA-
system.

– Bygg en testanläggning.

– Tidiga, goda och öppna kontakter med lantbrukare och LRF.

– Kunskap om certifiering.

– Vakuumteknik är nog enklast att använda då det är nyexploatering.

– Resurser för att besvara frågor från fastighetsägare.

– Plan för kommunikation till fastighetsägare.

20

- Några saker att tänka på

Tack!
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