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VA-utbyggnad i Edsala
Skriftligt svar på fråga kring VA-utbyggnad i Edsala efter telefonsamtal 2014-11-13
med vice ordförande i samfällighetsföreningen (Lars Adolfsson)

Information om VA-utbyggnadsplan i Strängnäs kommun
Under senhösten 2014 och våren 2015 kommer ett samverkansprojekt pågå mellan
Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö (ESEM, som företräder våra ägare SEVAB) och
representanter från olika förvaltningar inom Strängnäs kommun. Syftet är att gemensamt ta
fram en prioritering av utbyggnadsområden baserat på behovet av VA (enligt 6§
Vattentjänstlagen). Faktorer som ska vägas in enligt gällande arbetsmetodik i Sverige är
miljö- och hälsoskyddsaspekter, dvs tillgång på enskild vattenförsörjning och möjlighet att
ordna enskilda avloppslösningar, påverkan på yt och grundvatten, exploateringstryck samt
till viss del ekonomi.
Målet med arbetet är att enas i en VA-utbyggnadsplan som förväntas godkännas av både
SEVAB´s styrelse samt i kommunfullmäktige. Vi har ingen tidplan för detta dokument men
vi är angelägna om att slutföra arbetet eftersom det påverkar vårt och miljökontorets dagliga
arbete till stor del. Idag finns en utbyggnadsplan som är i behov av revidering.
Djupvik -Storudden är det område som står näst på tur. Där pågår förstudie som kommer
fortsätta i detaljprojektering och upphandling under 2015.

Generell tidplan i omvandlingsområden
Baserat på tidigare utbyggnader har ESEM tagit fram en ungefärlig tidsåtgång för de olika
momenten i dessa projekt (visas nedan i en tabell). Det kan naturligtvis variera eftersom
områdena har olika karaktär och omfattning. Edsala- Kalkudden kan komma att delas upp i
olika etapper eftersom framförallt Kalkudden är ett mycket stort område. Byggnationen för
Edsala-Kalkudden bedömdes till 36 månader, vilket är en mycket översiktlig uppskattning.
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Generell fråga om anslutningstaxa i omvandlingsområden
Om VA-utbyggnaden är mycket kostsam kan det finnas själ för att använda särtaxa, dvs
anslutningsavgiften blir betydligt högre än normaltaxan. Detta är dock en politisk fråga och
inget som vi bestämmer själva. Hittills har normaltaxa använts.
Observera att det är tidpunkten då vi meddelar förbindelsepunktens läge, dvs när vi är klara
med byggnationen och fastighetsägare kan koppla på sig på ledningsnätet, som avgör
anslutningsavgiften. Det är taxan vid denna tidpunkt som gäller. Framtida taxehöjningar kan
komma men för 2015 planeras ingen höjning.
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Planeringschef
Interngranskat av Axel Lans VA-ingenjör.
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