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VA-utbyggnad Vallsjön
Kort om vad som hänt och kommer hända
Under våren och sommaren i år har Lantmäteriet genomfört en ledningsförrättning. Det innebär att kommunen nu fått rätt att lägga ner alla ledningar. Sävsjö
kommun arbetar nu med att ta fram ett upphandlingsunderlag. Vi räknar med
att handla upp en entreprenör under hösten/vintern. Vi räknar med att komma
igång med grävarbetena i början av 2017 och vara färdiga under 2018.
Förbindelsepunkt
Kommunen kommer att bygga fram till tomt-/fastighetsgräns. Inne på tomten är
det fastighetsägarens ansvar att ansluta ledningarna mot husets befintliga system. Punkten dit kommunen bygger fram till kallas förbindelsepunkt. I brevet
finns en karta på tänkt placering av förbindelsepunkten, se ”FP” på kartan. Om
tomtgräns ändras kan också förbindelsepunktens läge ändras, detta gäller främst
de arrendestugor som nu kommer att styckas av.
Arbeten på den egna fastigheten/tomten
Området kommer att byggas ut med så kallat tryckavlopp, där varje fastighet/arrendetomt får var sin pumpstation. Det innebär följande arbete för tryckavloppsanslutningen:
 Grävning och installation av pumpbrunnen. Pumpbrunnen ansluts på
självfallsledning som kommer från huset. Dåliga självfallsledningar som
läcker in ska bytas ut.
 Grävning och anslutning av tryckavloppsledning från pumpbrunn till förbindelsepunkt.
 Grävning för elkabel till pumpbrunn och elinstallation för pump och larmfunktion.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 Sävsjö

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

2
För vattenanslutningen:
 Grävning och förläggning av vattenledning för anslutning mot framdragen
vattenledning vid förbindelsepunkt, för anslutning av hus/byggnad till
allmänna vattenanläggningen.
 Montering av konsol (för montering av vattenmätare) på inkommande
vattenledning
Intresse av fiber
Om det finns ett intresse av fiber kommer vi samförlägga med Savman. Ni ska
då anmäla ert intresse till Savman senast 2016-11-15
För mer information www.savman.se
Beräkning av taxan
Anläggningsavgiften beror på typ av fastighet, antal lägenheter och tomtyta.
Anledningen till tomtyteavgiften är för att det generellt är billigare att bygga i
områden med små tomter än stora tomter, då det längden på huvudledningarna
blir kortare då husen ligger tätt. Nedan finns några exempel för bostadsfastighet
med olika tomtytor, en lägenhet (hus med VA) och vatten och spillvatten (avlopp).

Tomtyta [m2]
400
600
800
1000
1200
1500 eller större

Avgift [kr]
114165
118593
123021
127449
131877
138519

VA-verksamheten flyttar
VA verksamheten i Sävsjö kommer att bolagiseras och hamna i det nya bolaget
Njudung Energi. Efter årsskiftet kommer vi använda det nya namnet och logotyp

Nästa utskick kommer inne hålla mer information om tidsplan vad gäller grävarbeten, etappindelning, fakturering och anslutning.
Med vänlig hälsning
Mattias Ahlbert
Projektledare VA, Vatten/Avlopp
Tel: 0383-76 38 91
mattias.ahlbert@vetabvetlanda.se

