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Ansökan om  ersättning  för  onyttigbliven  
avloppsanläggning  
(gäller endast fastigheter inom beslutat kommunalt verksamhetsområde) 

Uppgifter 
om 
fastigheten 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Fastighetsadress 

Postadress Telefon (dagtid) 

Mobil E-post

Uppgifter  
om avlopps- 
anläggningen  

□
□

□ □ 

□ □
□

Avloppsanläggningen är enskild för fastigheten 
Ange fastighetsbeteckning där anläggningen är placerad: 

Avloppsanläggningen delas med flera fastigheter 
Ange fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter: 

Jag har meddelat miljöförvaltningen att min enskilda avloppsanläggning är tagen ur drift: Nej  

Datum då anläggningen godkändes av miljöförvaltningen Anläggningens kostnad vid inköpstillfället 

Typ av anläggning och fabrikat Jag bifogar följande handlingar 

Fakturakopia  Fakturakopia saknas  

Tillstånd/myndighetsbeslut  för avloppsanläggning  

Övriga kommentarer/beskrivningar 

Fastighetsägarens  

underskrift  

Ort och datum 

Namnteckning (fastighetsägare) Namnteckning (fastighetsägare) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ifylld ansökan skickas till Trollhättan Energi 
kundservice@trollhättanenergi.se eller, 
Trollhättan Energi AB 
Box 933 
461 29 Trollhättan 

mailto:kundservice@trollh%C3%A4ttanenergi.se


 
 

 

  
 

  
 

 
 

   
 

   
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  
 

   
 

 
 

   
     

 
 

  
 

 
 

Villkor för att ersättning ska ges:  
• Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet fastställt av KF. 

• Anläggningen måste bli onyttig för att man ska kunna få eventuell ersättning. Den måste ha varit 
nyttig och ska ha ett giltigt tillstånd utfärdat av miljönämnden, fungera tekniskt samt vara 
slutbesiktigad. 

• Anläggningen får inte vara äldre än 10 år och kostnaderna ska kunna styrkas med kvitton. 

• Åldersavdrag görs med 10 % för varje år. Åldern räknas från miljönämndens godkännande till 
den tidpunkt då anläggningen onyttiggörs, dvs när fastigheten är inkopplad till den allmänna 
anläggningen. 

• Det är enbart anläggningen som ersätts, inte arbetet för att få den i drift tex ledningsdragning 
mellan anläggning och hus. 

• Anläggningar som har ett tidsbegränsat beslut med anledning av VA-utbyggnad ersätt inte. 

• Ersättning utgår med maximalt spillvattenandelen av anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften 
för spillvattendelen beräknas utifrån gällande Va-taxa vid tidpunkt för inkoppling. 

• Det är fastighetsägarens uppgift att ta fram dokumentation så som kvitton, tillstånd, 
slutbesiktning. Saknas något utav dessa ges ingen ersättning. 

Om möjlighet finns till ersättning: 
Är kriterierna ovan uppfyllda så fyll i och skicka in blanketten ”Ansökan om ersättning för onyttigbliven 
avloppsanläggning ” samt bifoga begärda handlingar så som kvitton, tillstånd och slutbesiktning. 
Det åligger fastighetsägaren att ta fram dokumentationen. 

Beräknad ersättning meddelas och avdrag görs på fakturan i samband med att anläggningsavgiften 
faktureras. 
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