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Handläggare: «Namn» 
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Information om utbyggnaden av kommunalt spillvatten i 
Öja 
Uppdatering av informationen som gavs på informationsmötet den 6 oktober. 

 

Själva utbyggnaden är uppdelad i två etapper/delar: 

1. Del ett som berör fastigheter längs med väg 19 byggs ut av Trafikverkets 

entreprenör i samband med ombyggnaden av väg 19 

2. Del två som berör Öja by, norr om Öja by och området omkring Åbergs trädgård 

utförs av kommunen upphandlad entreprenör 

 

Ramböll Sverige AB, som är kommunens upphandlade konsult, jobbar nu med 

projekteringen av Va-ledningar och ska också ta fram underlag för upphandling av 

entreprenör till del två i Öja. 

 

För att Rambölls personal ska kunna detaljprojektera så måste de ibland gå in på er tomt 

och lyfta på brunnslock och göra mätningar. 

 

Vi kommer att kontakta er för ett personligt möte och gå igenom ledningsdragning och 

förbindelsepunkt när vi har en klar systemlösning från Ramböll. 

 

I samband med inbjudan till informationsmötet den 6 oktober så fick ni även en karta där 

ni skulle markera ledningar på er tomt och önskemål om anslutningspunkt, har ni inte 

lämnat kartan tidigare så går det bra att lämna den vid det personliga mötet. 

 

När entreprenör är upphandlad kommer det att skickas ut detaljerad information till 

fastighetsägare om kontaktperson hos entreprenören samt tidplan. 
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Preliminär tidplan: 

1. November 2016, Ramböll lämnar förslag på systemlösning 

2. November/December 2017, personligt möte med alla fastighetsägare som är 

berörda av utbyggnaden 

3. Februari 2017, Ramböll har handlingar klara för upphandling av entreprenör till 

del två och entreprenör handlas upp  

4. Mars/April 2017, entreprenören börja bygga va-ledningar och ansluta fastigheter 

till det kommunala spillvattennätet 

5. Första fakturering av anslutningsavgiften kommer att bli efter sommaren 2017 

 

Alla fastighetsägare som får detta brev kommer att bli anslutna till det kommunala 

spillvattennätet och kommer att faktureras anslutningsavgiften på 98 393 kr 

inklusive moms. 
 

Förutom anslutningsavgiften så har fastighetsägaren också utgifter för grävning och 

material inne på sin tomt, kommunen gräver endast fram till tomtgränsen. 

 

Om man har en enskild anläggning som är godkänd av Ystad-Österlenregionens 

miljöförbund och är yngre än 10 år löses denna in av Ystads kommun. 

Reglerna är: 

1. Anläggningar yngre än tre år ersätts med 80% av verifierade kostnader 

2. För anläggningar som är äldre än tre år reduceras ersättningens storlek med 10% 

för varje år 

3. Maximal ersättning är högst anläggningsavgiften enligt gällande Va-taxa 

 

Förutom anslutningsavgiften som är en engångskostnad så betalar man även en 

brukningsavgift som är uppdelad i två delar, en fast och en rörlig del, och fr.o.m. 2017-

01-01 är den fasta delen 3 136 kr/år och den rörliga delen 31,45 kr/m
3
 för fastigheter 

anslutna till både spillvatten och vatten. 

 

Länk till Ystads kommuns hemsida med information om utbyggnaden: 

http://www.ystad.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp/vattenplan/ 

 

Med vänliga hälsningar 

Tekniska avdelningen  / Va-enheten 

 

 

 

Lars Mellberg 

Utredningsingenjör 

 

 
 

 


