2020-11-23

Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
BYGGSTART – NORRA DELEN
Vi startar nu upp vår entreprenad inne på
lokalgatorna. Med start måndag den 30/11
kommer vår entreprenör JVAB (Järfälla VA- &
Byggentreprenad AB) att påbörja sin etablering
följt av iordningställandet av en parkeringsyta
på Vasavägen 2.
Etappindelningen ser sedan ut som följande:
- Jarlavägen – december
- Eddastigen – januari-februari
- Vasavägen – mars-maj
Den 23 december packar vi tillfälligt ihop för att ge er jul- och nyårsfrid. Arbetet startar
upp igen den 6 januari.
Etappindelningen och tidsplanen kan komma att justeras allt eftersom arbetet fortgår.
Vi ska tillsammans med vår entreprenör göra vårt allra bästa för att hålla er
uppdaterade under arbetets gång.
FASTIGHETSBESIKTNING OCH VIBRATIONSMÄTNINGAR
Innan vibrationsalstrande arbeten startas upp kommer det utföras fastighetsbesiktning
och utplacering av vibrationsmätare av konsultföretaget Nitro Consult AB.
STÖRNINGAR UNDER BYGGTIDEN
Som vi informerade i vårt förra utskicks så kommer vi under byggtiden att behöva
stänga av lokalgatorna för biltrafik på vardagarna. För att möjliggöra åtkomst för er
under helgerna kommer vår entreprenör att plåta igen groparna på fredag eftermiddag
så att det går att ta sig förbi med bil.
Det kommer byggas en provisorisk parkeringsplats på Vasavägen 2 där ni kan stå på
vardagarna. Där kommer det även finnas plats för sophantering och postlådor (för er
som har postlådor utställda i anslutning till era fastigheter).

VIDARE UTBYGGNAD – DEN SÖDRA DELEN
När vår entreprenör är färdiga med utbyggnaden i lokalgatorna kommer de att fortsätta
med den södra utbyggnaden. Mark- och miljödomstolen har beviljat förtida tillträde på
den sträcka där vi går över privat fastighetsmark. Detta betyder att vi i väntan på att
domstolen handlägger ersättningsfrågan kan påbörja utbyggnaden.

TIDPLAN
Vår prognos för färdigställandet av hela utbyggnaden är årsskiftet 2021/2022.
Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna kan ske därefter.
KOMMUNIKATION
Projektet har en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från tidigare infomöte, tidigare informationsbrev samt
planerad ledningssträckning. Se webbadress nedan.
KONTAKTPERSON
Har ni frågor om framkomlighet eller andra utförandefrågor kan ni ta kontakta med vår
Entreprenör:
Christoffer Rehnström, platschef JVAB - 070-517 06 67
Har ni frågor rörande projektet så är ni välkomna att ta kontakt med vår projektledare,
Zilan Ciftci, med kontaktuppgifter här nedan.
Zilan Ciftci, projektledare - 079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
För kontakt med post:

Stockholm Vatten och Avfall
Att: Zilan Ciftci, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

2020-09-01

Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
ÖPPET HUS
Den 10 september kommer vi att vara på plats i området mellan kl. 18.00 och 20.00,
för att möta er och besvara eventuella frågor ni har. Vi kommer att ställa upp ett tält i
närheten av korsningen Vasavägen/Glömstavägen och bjuder på kaffe och fika.
I dessa tider är det extra viktigt att vi visar hänsyn till varandra, och vi önskar därför
att:
- Ni stanna hemma vid minsta symptom. Vi finns som vanligt tillgängliga på mejl
och telefon om ni inte har möjlighet att vara med på plats.
- Om möjligt att enbart skicka en representant från vart hushåll.
- Ni håller avstånd till andra när ni väl är på plats.
Med detta sagt så önskar vi er hjärtligt välkomna för ett samtal över en kopp kaffe och
lite fika!

STATUS PÅ LEDNINGSRÄTT
Av den information vi fått från lantmäterimyndigheten så har ledningsrätten
överklagats. Nästa steg i processen är att Mark- och Miljödomstolen hanterar
överklagan.
UTBYGGNAD I NÄRTID
Vi planerar fortfarande för att starta upp
utbyggnaden inne på lokalgatorna.
Tidsplanen som vår entreprenör satte upp
innan semestern har flyttats fram något. Vi
jobbar nu på att färdigställa de sista
förberedelserna för att kunna starta upp i
oktober.

STÖRNINGAR
Under byggtiden kommer vi behöva stänga av lokalgatorna för biltrafik på vardagarna.
För att möjliggöra åtkomst för er under helgerna kommer vår entreprenör att plåta igen
groparna på fredag eftermiddag så att det går att ta sig förbi med bil.
Vi kommer iordningställa en provisorisk parkeringsplats längst ner på Vasavägen där
ni kan parkera era bilar under vardagar. Där kommer det också finnas plats för
sophantering eftersom sopbilarna inte kommer kunna ta sig fram till era fastigheter.
Vi har även varit i kontakt med SRV-återvinning angående slamtömning och kommer
att hitta en lösning för det under byggtiden.

KOMMUNIKATION
Projektet har en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från tidigare infomöte, tidigare informationsbrev samt
planerad ledningssträckning. Se webbadress nedan.
KONTAKTPERSON
Har ni frågor rörande projektet så är ni välkomna att ta kontakt med vår projektledare,
Zilan Ciftci, med kontaktuppgifter här nedan.
Zilan Ciftci, projektledare 079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
För kontakt med post:

Stockholm Vatten och Avfall
Att: Zilan Ciftci, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

2020-07-02

Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
Ytterligare en tid har paserat sedan vi senast hörde av oss, och det är därmed dags för
vårt fjärde infobrev till er.
NULÄGE
I den ursprungliga tidsplanen vi presenterade för ett år sedan var det tänkt att
byggstart skulle ske nu under våren. Detta har inte blivit av som ni vet, till stor del på
grund av att ledningsrättsprocessen dragit ut på tiden.
Lantmäterimyndigheten kallade de berörda sakägarna till förätningsmöte i mars
månad, men på grund av den rådande situationen med COVID-19 i samhället blev
mötet uppskjutet till början av Juni då man kunde hålla mötet i en större aula. Beslut
om ledningsrätt har nu tagits av lantmäterimyndigheten och vi väntar nu på att beslutet
ska vinna laga kraft. Detta kan tidigast ske i slutet av en överklagandeperiod som är
fyra veckor, och förutsatt att ingen överklagan lämnas in under denna period.
NÄRTID
Vi ser nu att det är stor risk att vi inte hinner bygga ut VA-nätet till sommaren 2021, och
har därför kommit till beslut att påbörja de delar som ligger inom allmän platsmark.
Med start runt månadsskiftet Augusti/September planerar vår entreprenör att påbörja
etablering och förberedande arbeten, för att sedan förlägga VA-ledningarna i
Vasavägen, Jalavägen och Eddastigen.

STÖRNINGAR
Bredden på de schakt som behöver öppnas upp för att lägga ner VA-ledningar gör att
gatorna inte kommer kunna vara öppna för trafik samtidigt som arbetet pågår. Vi
kommer tillsammans med vår entreprenör, Huddinge kommuns gatukontor samt
räddningstjänsten nu att planera för hur detta ska hanteras, och ber om att få
återkomma i frågan när vi har en färdig plan för detta.
FÖRBINDELSEPUNKT
Ett antal av er har lämnat önskemål om annan förbindelsepunkt än det som föreslagits
från oss. Vi har utvärderat era önskemål och där det går har vi justerat dessa. De av er
som lämnat synpunkter får i samband med detta utskick ett svar.
KOMMUNIKATION
Projektet har en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från tidigare infomöte, tidigare informationsbrev samt
planerad ledningssträckning. Se webbadress nedan.

KONTAKTPERSON
Har ni frågor rörande projektet så är ni välkomna att ta kontakt med vår projektledare,
Zilan Ciftci, med kontaktuppgifter här nedan.
Zilan Ciftci, projektledare 079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
För kontakt med post:

Stockholm Vatten och Avfall
Att: Zilan Ciftci, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

2020-01-16

Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
Ytterligare en tid har paserat sedan vi senast hörde av oss, och det är därmed dags för
vårt tredje infobrev till er. Utskicken av infobrev kommer att ske fram till ytbyggnaden
är färdigställd, ca en gång i kvartalet.
KAROLINERSTIGEN - ÄNDRAD ANSÖKAN OM LEDNINGSRÄTT
Under hösten har vi jobbat vidare med granskningen av berörda sträckor som de
planerade VA-ledningarna ska förläggas i, och granskar i detta nu de ritningar som våra
projektörer tagit fram.
Under den granskningen har det visat sig att det inte är möjligt att förlägga nya VAledningar i Karolinerstigen. Fastigheterna utefter Karolinerstigen kommer därför istället
att anslutas i Eddastigen. Detta innebär även att Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)
nu justerat ledningsrättsansökan, och kommer alltså inte söka ledningsrätt över
fastigheterna i Karolinerstigen. Nedan kartutdrag visar vår justerade sträcka.

De fastigheter som berörs av ledningsrätten är enbart:
- Glömsta 1:167
- Glömsta 1:439
- Glömsta 1:171
- Glömsta 1:163
- Glömsta 1:150
- Glömsta 1:161
- Glömsta 1:58

BRUNNSINVENTERING
Arbetet med brunnsinventering pågår, och ni som berörs ska ha fått ett brevutskick
med information från vår entreprenör Bjerking som utför inventeringen åt oss. Vet ni
med er att ni inte svarat på detta utskick och önskar att vi utför provtagning av ert
brunnsvatten så vänligen ta kontakt med vår projektledare snarast (se kontaktuppgifter
nedan).
FÖRBINDELSEPUNKT
Vi har nu också kommit till tidpunkt för samråd om anslutningspunkt, också kallad
förbindelsepunkt. Bifogat i detta utskick finns ytterligare ett brev som förklarar vad
samrådet innebär, samt en samrådskarta med vårt förslag på förbindelsepunkt för din
fastighet. Vi ber att ni läser igenom och gör er förstådda med vad detta innebär samt
returnerar svarsformulär och eventuellt även kartan med nytt förslag om ni önskar en
annan anslutningspunkt. Ni som ska anslutas med tryckavlopp (LTA) får även
information om detta.
ANLÄGGNINGSAVGIFT FÖR REDAN ANSLUTNA FASTIGHETER
Vi saknar fortfarande kvitto från ett antal av fastigheterna som sedan tidigare är
anslutna. Om ni vet med er att ni inte har skickat in detta så ber vi er att göra detta
snarast. Ni som skickat in och fått svar från oss behöver inte göra något.
Kopia på kvitto över erlagd anläggningsavgift skickas till projektledare med e-post
zilan.ciftci@extern.svoa.se eller med post, se kontaktuppgifter nedan.
KOMMUNIKATION
Vi har fått flera av tidigare utskickade infobrev returnerade till oss på Stockholm Vatten
och Avfall. Om du inte har fått infobrev 1 och 2 ber vi dig kontakta projektledaren för att
säkerställa att kontaktuppgifterna är korrekta.
Projektet har en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från tidigare infomöte, tidigare informationsbrev samt
planerad ledningssträckning. Se webbadress nedan.

KONTAKTPERSON
Projektet kommer att drivas vidare av ny projektledare, Zilan Ciftci, med
kontaktuppgifter här nedan.
Zilan Ciftci, projektledare 079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
För kontakt med post:

Stockholm Vatten och Avfall
Att: Zilan Ciftci, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

2019-09-09

Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
Detta är det andra infobrevet för att informera om kommande vatten- och
avloppsutbyggnad i området omkring Vasavägen, Glömsta. Utskick av infobrev planeras
att skickas ut kvartalsvis fram till utbyggnaden är färdigställd.
MARKUNDERSÖKNINGAR
Under augusti har markundersökningar utförts inom området. Vid tidpunkten för detta
brev är de flesta undersökningarna utförda. Resterande markundersökningar förväntas
vara klara nu under vecka 37. Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att kontakt
projektledaren, se kontaktuppgifter nedan.
BRUNNSINVENTERING
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) kommer under hösten att utföra en
brunnsinventering. Brunnsinventeringen kommer att utföras av Bjerking som också
kommer att ha dialogen med er fastighetsägare gällande detta. Syftet med inventeringen
är att säkerställa att de arbeten som utförs i VA-utbyggnaden inte ska skada någon av
era privata brunnar i området.
LEDNINGSRÄTT
SVOA har skickat in en ansökan om ledningsrätt för de planerade nya VA-ledningarna
inom området till Lantmäteriet. För de fastigheter som berörs medföljer ett avtalsförslag
(överenskommelse om ledningsrätt) i detta brev. Avtalsförslaget kommer att ligga som
underlag till lantmäteriet som hanterar ledningsrättsansökan. SVOA önskar att
fastighetsägare för dessa fastigheter läser igenom avtalet, undertecknar avtalet och
returnerar båda exemplaren i bifogat svarskuvert. För frågor kring avtalet, kontakta
projektledare Rasmus Regnstrand.
Fastigheter som har fått avtalet bifogat i detta brev:
-

Glömsta 1:167
Glömsta 1:225
Glömsta 1:182
Glömsta 1:181
Glömsta 1:163
Glömsta 1:161

-

Returadress för överenskommelse ledningsrätt:
Stockholm Vatten och Avfall
Att: Rasmus Regnstrand, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm

Glömsta 1:439
Glömsta 1:216
Glömsta 1:183
Glömsta 1:171
Glömsta 1:150
Glömsta 1:58

2019-09-09

ANLÄGGNINGSAVGIFT FÖR REDAN ANSLUTNA FASTIGHETER
Vissa av fastigheterna i området har sedan tidigare en anslutning till det kommunala VAnätet. För hantering av anläggningsavgift kommer varje fastighet att hanteras som ett
separat ärende. Respektive fastighet som anser att deras anläggningsavgift redan är
erlagd behöver redovisa detta till SVOA. Fastighetsägare ska redovisa med kvitto där
det framgår att kvittot avser just din fastighet, belopp, år och datum samt vad betalningen
avser.
Kopia på kvitto över erlagd anläggningsavgift skickas till projektledare med e-post
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se eller med post, se kontaktuppgifter nedan.
FÖRBINDELSEPUNKT (Servis-läge)
Samråd kommer att ske med alla fastighetsägare för att i största möjliga mån anpassa
läge för nya ledningar till fastighetsägarens önskemål. Under hösten kommer SVOA att
ta fram serviskartor med föreslagen förbindelsepunkt som skickas ut. På dessa kommer
ni kunna lämna era synpunkter.
KOMMUNIKATION
Vi har fått flera av tidigare utskickade infobrev returnerade till oss på SVOA. Om du inte
har fått infobrev 1 ber vi dig kontakta projektledaren för att säkerställa att
kontaktuppgifterna är korrekta.
Projektet har också en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från infomöte informationsbrev samt planerad
ledningssträckning.
Webbadress till Projektsida: www.svoa.se/backenvastra
Kontakt:

Rasmus Regnstrand, projektledare 08-522 120 00
Rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
För kontakt med post:
Stockholm Vatten och Avfall
Att: Rasmus Regnstrand, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

2019-06-12

Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
Tack för ett trevligt och givande informationsmöte. Här kommer första infobrevet som vi
planerar att skicka ca 4 gånger per år till fastighetsägare i området. Utskick av infobrev
kommer att ske fram till utbyggnaden är färdigställd.
ANLÄGGNINGSAVGIFTER
Nedan finns en uppdaterad beräknad prognos för anläggningsavgifter. Beräkningen är
gjord för anslutning av vatten och spillvatten. Dagvatten ingår ej i beräkningen och
planeras inte att bygga ut i denna utbyggnad. Vid eventuell framtida anslutning av
dagvatten kommer anläggningsavgift för dagvatten att tillkomma vid tidpunkten för
utbyggnaden.
Tabellen visar en beräknad prognos med reservation för felräkning. Anläggningsavgifter
fastställs årligen. Anläggningsavgiften beräknas enligt den gällande taxa som gäller för
tidpunkten för förmedlandet av förbindelsepunkten.
(kr, ink. moms)

2021*

Villa/enfamiljshus med tomt 800 m2

197 850

Villa/enfamiljshus med tomt 1500 m2

246 850

Villa/enfamiljshus med tomt 2000 m2

281 850

Villa/enfamiljshus med tomt större än
2026 m³

283 700

Avser prognos 2021, ej fastställd taxa
MARKUNDERSÖKNINGAR
Under sommaren kommer markundersökningar att utföras inom området. Om ni har
några frågor eller synpunkter, kontakta projektledare Rasmus Regnstrand.
SERVITUTSAVTAL
Planerad ledningsdragning inom området innebär att ledningsstråket kommer att
behöva korsa flera fastigheter. För att säkra framtida drift av ledningarna behöver
ledningarna säkras med servitutsavtal. Ett exempel på servitutsavtal ligger med i detta
brev. Till servitutsavtalet kommer en bilaga tas fram som redovisar omfattningen av
servitutet. Servitutsområdets bredd kommer att vara 6m. En oberoende lantmätare
kommer att göra en värdering för att undersöka om fastigheten ska erhålla ersättning för
intrånget. Notera att eventuell ersättning inte är en förhandling utan bestäms av
lantmätaren.

2019-06-12

Vi önskar att följande fastighetsägare kontaktar projektledare Rasmus Regnstrand for
fortsatt dialog om servitutsavtal, för kontaktuppgifter se nedan.
-

Glömsta 1:167
Glömsta 1:225
Glömsta 1:182
Glömsta 1:181
Glömsta 1:163
Glömsta 1:161

-

Glömsta 1:439
Glömsta 1:216
Glömsta 1:183
Glömsta 1:171
Glömsta 1:150
Glömsta 1:58

ANSLUTNINGSPUNKTER
Samråd kommer att ske med alla fastighetsägare för att i största möjliga mån anpassa
servispunkten till fastighetsägarens önskemål. Under hösten kommer SVOA att ta fram
serviskartor med föreslagen servispunkt som skickas ut. På dessa kommer ni kunna
lämna era synpunkter på anslutningspunkten.
KOMMUNIKATION
Du som fastighetsägare har möjligheten att istället få infobrev per E-post, skicka i så fall
ett e-postmeddelande till projektledaren. Skriv i meddelandet om du vill få infobrev med
både post och e-post eller endast e-post.
All information om projektet samt mer information om utbyggnaden, anläggningsavgifter
med mera kommer att samlas på projektets webbsida. På projektsidan kommer också
planerad ledningssträckning samt presentation från infomötet att laddas upp.
Webbadress till Projektsida: www.svoa.se/backenvastra
Kontakt:
Rasmus Regnstrand, projektledare 08-522 120 00
Rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
För kontakt med post:
Stockholm Vatten och Avfall
Att: Rasmus Regnstrand, Projekt Investering, Huddinge
Bryggerivägen 10
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

2019-05-08

Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen – Västra
Inom kort startar vatten- och avloppsutbyggnaden (VA) i Backen-Västra: I det
här brevet hittar du mer information om vad det innebär för dig som
fastighetsägare. Vi vill också bjuda in till ett informationsmöte.
VARFÖR KOMMUNALT VA I BACKEN-VÄSTRA?
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för det allmänna
vatten och avloppsnätet i Huddinge kommun. Med
kommunalt vatten och avlopp skapas förutsättningar
för en förbättrad vattenkvalitet i kommunens sjöar när
avloppsvattnet leds till avloppsreningsverk.
Backen Västra ligger inom Stockholm Vatten och
Avfalls utbyggnadsplan för VA. Arbeten med
utbyggnad av VA-ledningar inom området utförs
tidigare än planerat efter att Huddinge kommun har
fått ett föreläggande från Länsstyrelsen om en allmän
vatten- och avloppsanläggning i Backen-Västra.

Informationsmöte
Tid: 21maj klockan 18.00
Plats: Glömstaskolans matsal
På plats finns representanter från
Stockholm Vatten och Avfall som
berättar om VA-utbyggnaden och
anslutningsfrågor.
Vi bjuder på fika. Välkommen!

PRELIMINÄR TIDSPLAN
Förberedande arbeten för att säkerställa markförhållanden kommer att genomföras
under sommar/höst 2019. Arbetet beräknas pågå under cirka en månads tid och
innebär normalt inte några störningar för boende i området.
Utbyggnaden av ledningsnätet beräknas att påbörja våren 2020 och pågå cirka 6
månader. Under begränsade perioder av byggtiden kommer trafiken inom området
påverkas på grund av grävarbeten där vi ska lägga ledningar. Stockholm Vatten och
Avfall arbetar för att boenden ska påverkas så lite som möjligt.
Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna beräknas till hösten
2020 eller våren 2021.
OM STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL
Stockholm Vatten och Avfall är ett kommunägt bolag som ägs av Stockholms stad
och Huddinge kommun. Stockholm Vatten och Avfalls arbete och taxor styrs av
allmänna vattentjänstlagen och beslut tas av kommunfullmäktige i Huddinge. De
intäkterna som regleras från vatten- och avloppstaxan ska täcka kostnader för
vatten- och avloppsverksamheten enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Vi
får inte gå med vinst.

ANSLUTNINGSKOSTNADER OCH TAXA
De avgifter som du som fastighetsägare betalar för vatten och avlopp består av två
delar. Dels en engångsavgift som kallas anläggningsavgiften eller anslutningsavgift.
Dels en brukningsavgift som betalas löpande och delvis baseras på hur mycket
vatten du använder. De två kostnaderna är samma för alla som ansluter sig i
Stockholm och Huddinge och inte specifik för Backen- Västra. Taxan justeras
årligen.
ANLÄGGNINGSAVGIFT
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som innebär att du får ett medlemskap i
Huddinges och Stockholms hela vatten- och avloppsanläggning. Det betyder att du
får dricksvatten av högsta kvalitet till din kran från våra vattenverk, avloppsrening
som värnar vår miljö samt 540 mil ledningsnät, vattentorn och pumpstationer. Vi har
jour dygnet runt, året om för att se till att det alltid fungerar.
När de nya kommunala vatten- och avloppsledningarna är utbyggda i området,
slutbesiktade och godkända kommer Stockholm Vatten och Avfall att kontakta dig
som fastighetsägare och förmedla den så kallade förbindelsepunkten* (se bild
nedan). Du får sedan en faktura för anläggningsavgiften och när den är betald kan
du ansluta dig till den allmänna Va-anläggningen.
Anläggningsavgiften beräknas enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för
förmedlandet av förbindelsepunkten.

* Förbindelsepunkten är leveranspunkt för vatten och avloppsvatten. Dagvatten är
inte aktuellt ännu i Backen-Västra. Den reglerar rätt att använda den allmänna
anläggningen och skyldighet att betala avgift samt markerar gränsen mellan det
allmänna och det privata.

KOSTNAD FÖR ANLÄGGNINGSSAVGIFT
Taxan för anläggningsavgiften revideras och beslutas årligen. Även om inte taxan
är fastställd för det år Backen – Västra beräknas vara färdigt vill vi ändå redan nu
visa på storleken på anslutningskostnaden. Siffrorna är prognos och endast
preliminära för 2021 (det år då Backen- Västra beräknas vara utbyggd). Notera att
prognosen avser vatten, spillvatten och dagvatten. Inom Backen Västra kommer
endast utbyggnad av vatten och spillvatten göras och anläggningskostnaderna
anpassas efter detta.
Prognos för anläggningsavgift för serviser för vatten, spillvatten och dagvatten.
(kr, ink. moms)

2021*

Typhus A med tomt 800 m2

242 625

Villa/enfamiljshus med tomt 1200 m2

277 625

Villa/enfamiljshus med tomt 1600 m2

312 625

Villa/enfamiljshus med tomt 2000 m2

345 250

Villa/enfamiljshus med tomt 2400 m2

345 250

* Endast prognos, ej fastställd taxa.
VAD HÄNDER NÄST?
• Informationsmöte om va utbyggnaden 21/5 kl18,00
• Under maj och juni månad kommer vi att behöva kontakta fastigheterna som ligger
längs Karolinerstigen för att diskutera anslutningar till dessa fastigheter.
• Borrningar för geotekniska undersökningar sommar höst 2019.
MER INFORMATION:
På www.svoa.se finns mer information om va-taxan och anslutningsfrågor.
KONTAKTUPPGIFTER:
För frågor kring VA-utbyggnaden i Backen Västra kontakta:
Rasmus Regnstrand, projektledare SVOA
E-post: rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
Telefon: 08-522 120 00
För anslutningsfrågor kontakta: anslutning@svoa.se

Tillsammans för världens
mest hållbara stad

VA- utbyggnad Backen Västra
RASMUS REGNSTRAND, PROJEKTLEDARE
SEBASTIAN WHITTAKER, ANSLUTNING

HELENA LILJESTRAND, KOMMUNIKATION

Sveriges största vatten- och avfallsbolag
• Vi producerar gott, rent dricksvatten till 1,4 miljoner människor varje dag, däribland till
Huddinge.
• Vi renar avloppsvatten från 1,2 miljoner människor, bland annat från Huddinge.
• Vi ansvarar för ett 536 mil långt ledningsnät för vatten och avlopp i Huddinge och
Stockholm.
• Vi ägs av Stockholms stad och Huddinge kommun, där vi är VA-huvudman. Övriga
kommuner har själva ansvar för sitt ledningsnät och kan köpa dricksvatten och/eller
avloppsrening av oss.

• Vi ansvar för sophämtningen i Stockholms stad. I Huddinge ansvarar SRV.

Det här får du som kund hos oss:

Vårt kretslopp lägger grunden
för ett hållbart samhälle

Vårt kretslopp lägger grunden
för ett hållbart samhälle

Om utbyggnaden
• Alla bebyggda fastigheter får nya
anslutningar

• Vissa fastigheter med egen mindre
pumpstation (LTA-station)
• Ledningsnät i huvudsak i befintliga
vägar
• Ny pumpstation söder om
Glömstavägen

Tidplan för projekt Backen Västra

• Planerad byggstart

Q1 2020

• Planerad inkoppling till fastigheter (färdig entreprenad)

Q1 2021

Bra att veta
• Framkomlighet
• Förberedande markundersökningar
(geoteknik)

• Markintrång på fastigheter
• Servisanslutningarnas läge
• Återställning
• Styckning, bygglov mm

VA-taxan
ANLÄGGNINGSAVGIFTER OCH BRUKNINGSAVGIFTER

Förbindelsepunkten (Fp)
• Leveranspunkt för vatten, spill och dagvatten
• Reglerar rätt att använda den allmänna anläggningen
och skyldighet att betala avgift samt markerar gränsen
mellan det allmänna och det privata
• När VA-huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten
och informerat fastighetsägaren skall
anläggningsavgiften betalas enligt gällande taxa
• Servisanmälan inklusive situationsplan med yttre-VA
skall skickas in före anslutning sker.

Anläggningsavgift
• Anläggningsavgiften (faktureras när VA-anläggningen är
färdigställd och Fp är förmedlad)
• Servisavgift
• Förbindelsepunktsavgift
• Tomtyteavgift

• Lägenhetsavgift

• Brukningsavgiften (faktureras fyra ggr/år)
• För villa: fast grundavgift, nyttoavgift och dagvattenavgift
samt rörlig avgift baserad per kubikmeter levererat vatten

Tillsammans för världens
mest hållbara stad

