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Datum
2017-09-21

Vår referens

Tekniska förvaltningen

Information till fastighetsägare i Svansjö sommarby
angående utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp
(VA) och bredband (Teleservice).
Entreprenaden med att gräva ner vatten- och avloppsledningar i Svansjö sommarby är
igång. Förutom vatten- och avloppsledningar anläggs även bredband (Teleservice).
Entreprenör för kommunens utbyggnad av VA-nätet är Gösta Ahlquist AB. Tidplanen för när
deras arbete ska vara färdigt är satt till 2018-10-30. Efter att arbetet med anläggandet
av kommunens VA-nät är färdigt ska vägar och mark återställas.
Gösta Ahlquist AB sätter ut markering för respektive fastighets förbindelsepunkt
(servisanslutning). Har ni frågor angående placering av förbindelsepunkten ta kontakt med
Kristian Nilsson eller Peter Hellichius.
Det är först när Gösta Ahlquist ABs arbete är helt klart och slutbesiktigat som det går att
ansluta sitt hus till det kommunala VA-nätet. Respektive fastighetsägare meddelas via brev
när det är möjligt att ansluta sig. Det är också vid detta tillfälle som besked om
anslutningsavgiften ges och när den ska vara betald. Det går alltså inte att i förväg betala
in anslutningsavgiften.
Innan inkoppling till kommunens VA-nät kan ske ska fastighetsägaren förutom ansöka till
VA-enheten även skicka in bygganmälan till samhällsbyggnadsnämnden. I ansökan anger
man bland annat vem som är kvalitetsansvarig för inkopplingen.
Sluttömning av slamanläggning ska ske när den inte används längre. Varje enskild
fastighetsägare ska beställa sluttömning av sin slutna tank och köksbrunn alternativt
slamavskiljare i samband med anslutningen till kommunalt VA. Sluttömning beställs via
kommunens kundtjänst på tfn 0416-271 53 eller via e-post till kundtjanstteknik@sjobo.se.
Om ingen sluttömning skett när inkopplad VA-mätare anmäls till Sjöbo kommun läggs en
beställning på sluttömning automatiskt.
Tänk på att ordinarie tömning av köksbrunn ligger i början av 2018, den kan flyttas fram
och sparas till slutet av 2018 som del i sluttömningen.
Det är inte tillåtet att sluttömma sin anläggning på egen hand eller låta anlitad VVSentreprenör utföra arbetet. Det är enbart Sjöbo kommun som har rätt att tömma slam från
enskilda avlopp.
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Mer information om sluttömning finns i Sjöbo kommuns föreskrifter om avfallshantering.
Informationen tillsammans med översiktlig tidplan, sätts upp på anslagstavlorna i Svansjö
sommarby och presenteras på projektsidan som finns på Sjöbo kommuns hemsida. På
hemsidan, http://www.sjobo.se/svansjo-sommarby, finns även tidigare utskickad
information gällande VA-utbyggnaden.
Kristian Nilsson
Arbetsledare Gösta Ahlqvist AB
0790-480365
kristian@ahlquist.se

Peter Hellichius
VA-chef Sjöbo kommun
0416-27280
peter.hellichius@sjobo.se

Ola Grevskog
Projektarbetsledare Teleservice
0416-585130
ola.grevskog@teleservice.net
Bifogas blanketter för:
Anmälan kommunal vatten- och/eller avloppsanslutning
Ansökan om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet
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