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Information

VA-utbyggnad i Stora Källviken
Under åren 2021-2022 kommer vi att bygga ut allmänt vatten och avlopp
(kommunalt VA) i Stora Källviken. I det här brevet får du mer information
om vad det innebär för dig som fastighetsägare.
Om du vill veta mer om projektet och kommande arbeten kan du besöka vår projektsida
på www.fev.se/storakallviken. Där kan du enkelt följa hur det går i projektet och du
kan även prenumerera på nyheter och uppdateringar av sidan.
Så bygger vi – preliminär tidplan
Arbetet med utbyggnad av allmänt vatten och avlopp (kommunalt VA) i Stora Källviken
är uppstartat. Nu pågår projektering för anläggningen.
Våren-sommaren 2021
Hösten 2021
Slutet 2021-våren 2022

Projektering, utredning, ledningsrättsavtal
Upphandling entreprenör
Byggperiod

Vad händer just nu?
Projektering pågår med dimensionering och planering av ledningsnätet. Geotekniska
undersökningar har utförts på området under april 2021.
För att det ska bli enklare att projektera vill vi att du som äger en fastighet fyller i den
bifogade blanketten ”Inventering inför utbyggnad av kommunalt VA”. Informationen
ger oss och vår projektör Univa kunskap om befintliga anläggningar och ledningar.
Vi har skickat med ett svarskuvert som du kan använda för postning av blanketten.
Du behöver inte betala porto.
Val av teknisk lösning för avlopp
Den tekniska lösningen som valts för området är ett tryckavloppsystem med
fastighetspumpstation (LTA). Mer information om hur det fungerar hittar du i
medskickad folder.
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Ledningsrätt – så funkar det
Vi söker tillstånd (lantmäteriförrättning) för att få bygga ledningsnätet. Aktuella
fastighetsägaren upplåter – mot ersättning – ett område på fastigheten avsedd för
ledning/anläggning. Området får sedan brukas, men inte bebyggas.
Kostnad
VA-verksamheten finansieras genom en taxa som delas upp i anläggningsavgift och
brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för
utbyggnaden. Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift- och
underhållskostnader, och kapitalkostnader för investeringar i va-anläggningar.
Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del.
Stora Källviken omfattas av normaltaxa. Mer information kring taxor och avgifter hittar
du på vår webbplats www.fev.se.
Därför bygger vi ut
Området har sedan länge konstaterats ha behov av en gemensam avloppslösning. Redan
år 1983 konstaterade miljönämnden ett behov av en allmän avloppslösning eftersom
nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar. Till följd av det beslutade
kommunfullmäktige i januari 2014 att Stora Källviken skulle ingå i den kommunala
VA-planen och att området skulle förses med allmänt VA.
Frågor och kontakt
Om du har frågor om projektet kan du kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller epost info@fev.se. Be att bli kopplad till vår projektledare Johan Sönnert. Våra öppettider
är vardagar 08.00-16.00.
Mvh,
Johan Sönnert,
projektledare

