
VA-utbyggnad- en lång process! 
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Totalt 407 
fastigheter 

Mariefreds Reningsverk. Har kapacitet och tillstånd för att koppla på Edsala/Kalkudden. 
Beslutat att reningsverket ska läggas ner 2021- avloppsvatten ska pumpas till Strängnäs 

Överföringsledning 
ca 1,5 km 

Ev behov av 
kapacitetshöjande 
åtgärder på befintligt 
dricksvattenledningsnät 
utreds 2016 

Kalkudden 

Edsala 



 

Bilder från anläggning av VA-system 



Bilder från anläggning av VA-system 



• Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och 
SEVAB´s ansvarsområde, det vill säga stället där dina 
servisledningar ansluts till det allmänna nätet. 

Vad är en förbindelsepunkt? 



Processen för VA-utbyggnad  

Projektstart  

Översiktlig projektering,  
Kalkyl 
Investeringsbeslut 

Projektorganisation  
Start ledningsrätt mm 
Tidplan för byggnation  
Samråd förbindelsepunkt 

Upphandling Byggnation 
klar 

Besiktning före entreprenad 
Uppgrävda vägar 
Många påverkas! 

Entreprenad tar tid! 
Exakt hur länge kan vi 
inte säga idag.  

Kommer ta  
ca1 år 

ca 
6 mån 

Planering 
Detaljprojektering Markentreprenad Förstudie  

Ca 1 år 



Entreprenad 
Klar 

Installation av 
vattenmätare 

Systemet spolas för godkända 
vattenprover. 
Återställningsarbeten. 
Besiktningar  

Fakturor skickas ut . Avgift 
baseras på VA-taxa vid 
anslutningstillfället. 

Anslutningsprocessen 
påbörjas 

Fastighetsägare 
gräver på 
tomten 

Installationen är klar och 
fastigheten läggs upp som ny 
VA-kund 

VA-utbyggnad process forts.  

Kan ta  
6 mån 

Påkopplad kund Anslutningsprocess Slutfas projekt 



Kommunikationsplan (grov skiss)  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Allmän 
information om 
det politiska 
beslutet om VA-
utbyggnadsplan 
och processen 
framåt 

Slutsatser i 
förstudie. 
Grov 
kostnadskalkyl  
 
Investerings-
beslut. 

Detalj-
projektering 
pågår. 
 
Samråd om 
förbindelse-
punkter 

Entreprenad 

Infoträff 
2016-04-16 

Vid behov 
ordnas 

infoträff. 

SEVAB´s 
hemsida 

Brevutskick 
Direktkontakt med 
SEVAB´s personal 

SEVAB´s 
hemsida 



Kommunikationsplan anslutningsfasen 

2019-2021 

När godkända 
vattenprover 
uppnås kan 
kunder koppla på 
sig 

Meddelande 
om 
förbindelse-
punkt  
Faktura 

Uppsättning av 
vattenmätare. 
Installation av ev. 
LTA pump 

Ansluten! 

Direktkontakt med 
SEVAB´s personal 
 

Brevutskick 
 

Information på 
SEVAB´s 
hemsida. 
Konsulter utför 
besiktningar 
 

Vid behov 
ordnas 

infoträff. 



Elnät 

Elnätet ägs av Vattenfall. Områdesansvarig för 
Vattenfall har kontaktat oss och visat intresse 
för samförläggning av nya elkablar i området. 



Tips på vart man kan hitta mer information på 
SEVAB´s hemsida 
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