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Uppdaterad information inför er kommande anslutning till 
vatten och spillvatten  

Ni får detta brev eftersom ni är ägare eller delägare till en fastighet i Koviksudde eller 

Skeviksstrand. Om ni är flera delägare till fastigheten har eventuellt enbart en av er fått 

brevet.  

 

Utbyggnad av huvudledningar från Gustavsberg  

Ni har tidigare informerats (via brev daterat 2018-09-13) om att VA-systemet i 

Koviksudde och Skeviksstrand beräknades kunna tas i drift sommaren 2019.  

 

Vi måste tyvärr informera er om att vi inte kommer att kunna klara driftsättningen av 

systemet i sommar. VA-systemet beräknas nu kunna tas i drift innan årsskiftet 

2019/2020. Vi förstår att många är angelägna om att få kommunalt vatten och avlopp 

och beklagar att det blir ytterligare förseningar. 

 

Förutom de problem som nämnts i tidigare brev, har vid fortsatt projektering 

försvårande omständigheter för entreprenadarbetenas genomförande uppdagats. Som 

exempel kan nämnas att kompletterande geotekniska undersökningar har visat på 

bergförekomster, vilket omöjliggör styrd borrning där så var tänkt. Det i sin tur medför 

längre entreprenad tid. 

 

Först när avgiften är betald får du som fastighetsägare ansluta till kommunens 

ledningar vid förbindelsepunkten. Ledningsdragning inne på den egna fastigheten 

fram till förbindelsepunkten och installation av en eventuell LTA-sump (tanken för 

avloppet) går att förbereda/utföra. 

 

Information, upprepning från tidigare utskick 

Underrättelse om förbindelsepunkt  

Efter driftsättning av VA-systemet skickas brev till er, en så kallad underrättelse, om 

förbindelsepunktens läge. Fakturering av anläggningsavgiften sker i samband med 

underrättelsen.  
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Anläggningsavgift 

Anläggningsavgiften framgår av VA-taxan som finns på kommunens hemsida, sök på 

”Avgifter och taxor”. 

 

Observera att taxan blir högre om det finns flera bostäder (lägenheter) på fastigheten. 

Anläggningsavgiften är oförändrad för år 2019 jämfört med 2018.  

 

För mer information 

Mer information hittar du på kommunens webbplats: varmdo.se/koviksudde-

skeviksstrand. Där finns även detta brev samt den bilaga ”Allmän VA-information” som 

har skickats ut tidigare. Du kan även kontakta projektledaren via kontaktuppgifter 

nedan. 
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