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Projektledare          Datum Projekt  

Sara Uhr 2019-09-16 VA-förny - Villagatan A, 
Berga 

 
Till berörda fastighetsägare i 
kvarteret Uranus, Brage, Saturnus, 
Oden, Särimner, Neptunus & 
Merkurius 

 
 

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet i 
Villagatan och dess tvärgator 
Nu är det dags att byta ut de kommunala ledningarna för dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten i er närhet. Under VA-förnyelsen byts de 

kommunala ledningarna fram till förbindelsepunkten på servisledningen. 

Förbindelsepunkten brukar vara 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Din 

fastighet ligger med i etapp Villagatan A, se bifogad karta. 

Anläggningsstart planeras till november 2019 och arbetet med etappen 

pågår till och med juni 2020. 
 

Varför behöver ledningsnätet bytas ut? 

Främsta anledningen är att stora mängder grundvatten och regnvatten läcker 

in i spillvattennätet. Detta inläckage kan orsaka problem både för den 

enskilde fastighetsägaren och för de gemensamma systemen. Det är också 

relativt vanligt med källaröversvämningar, avloppsstopp, återkommande 

arbeten med spolningar av systemen och lågt vattentryck i området.  
 

Ledningsnätet är byggt på 40-talet och har behov av förnyelse. Många 

fastigheter har idag inte möjlighet att ansluta sig till en kommunal 

dagvattenledning. Vissa gemensamma ledningar går dessutom genom 

privata tomter vilket är något som i så stor utsträckning som möjligt ska 

byggas bort för att underlätta framtida underhållsarbete och undvika 

olägenheter för enskilda fastighetsägare.  

 

Det här gör vi under VA-förnyelsen 

När vi byter ut VA-ledningarna kan vi i enstaka fall bli tvungna att gå in på 

er tomt för att koppla över servisledningarna från de gamla kommunala VA-

ledningarna till de nya. I de fall där det kan bli aktuellt försöker vi i förhand 

att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Servisledningar är de 

ledningar som går mellan den gemensamma kommunala ledningen och 

fastigheten.  

Vi gör vårt yttersta för att minska problem under byggtiden. Det kan ändå 

bli vissa störningar när det gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tänk 

gärna på att parkera en bit utanför arbetsområdet. Då blir det lättare för oss 

att komma fram. Dock så råder även i situationer som dessa att följa de lagar 
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som finns kring parkering, det har förekommit att fastighetsägare fått böter i 

samband med felparkering vid förnyelsearbete.  

 

Det kan också bli tillfälliga och korta stopp i vattendistributionen som vi 

tyvärr inte har möjlighet att varsla om varje gång. Även missfärgning av 

vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta är mangan som lossnar från 

ledningarnas insida och brukar försvinna om man spolar en stund i kranen.  

 

För att säkerställa dricksvattenkvaliteten under hela byggnationen kopplas 

fastigheternas dricksvattenserviser på den nya kommunala huvudledningen 

först efter att ledningen är provtryckt och godkänt dricksvattenprov är taget. 

Det innebär att vi behöver gå tillbaka i efterhand och gräva upp vid 

förbindelsepunkten och koppla ihop fastighetens servisledning med den 

kommunala ledningen.  
 

Förbered dig vid en planerad vattenavstängning 

Håll kranarna stängda vid en planerad vattenavstängning. Undvik vittvätt 

under det närmaste dygnet när vattnet kommit tillbaka eftersom vattnet kan 

vara missfärgat. Vid planerade stopp kan det vara lämpligt att på förhand 

tappa upp vatten som behövs till matlagning och dryck. För att spola i 

toaletten kan man hälla ner en hink vatten i toalettstolen. 
 

Information via sms och webben 

Under byggtiden informerar Kalmar Vatten berörda fastighetsägare om 

trafikstörningar och planerade störningar i vattenleveransen. 

 

Så långt det är möjligt skickar vi sms till de mobiltelefonnummer som har 

sitt abonnemang registrerat på berörda fastigheter. Är ert mobilabonnemang 

redan registrerat på er adress, finns ert nummer även registrerat i vår sms-

tjänst. Om ni vet att ni inte har mobiltelefonnumret registrerat på er 

fastighetsadress eller om ni vill registrera den på fler adresser, kan ni gå in 

på vår webbplats och lägga in mobilnummer för en eller flera aktuella 

adresser. Vår kundservice hjälper gärna till med detta. 

 

Vi försöker att hålla vår webbplats www.kalmarvatten.se uppdaterad med 

information om aktuella driftstörningar vid planerade vattenavstängningar 

eller akuta händelser.  
 

Inventering och besiktning 

Vi kan komma att inventera er fastighets anslutningar, för att utreda 

eventuella felkopplingar eller oklarheter.  
 

Innan byggnationen startar, behöver vi dokumentera utvändiga fasader, 

gatumark, plattsättning, murar och liknande. Syftet med detta är att notera 

hur fastighetens fasad mm ser ut med avseende på eventuell förekomst av 

http://www.kalmarvatten.se/
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sprickor och skador innan vi påbörjar ledningsbytet. Vi kommer då att gå in 

på er tomt.  
 

Policy för dag- och dräneringsvatten 

Till spillvattennätet får endast spillvatten avledas. Regnvatten från tak, 

hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten ska avledas till det kommunala 

dagvattennätet eller tas om hand lokalt inne på tomten. Dagvatten som är 

kopplat till spillvattennätet försämrar ledningarnas kapacitet och ökar risken 

för källaröversvämningar. Denna felkoppling försämrar dessutom 

reningsprocessen i avloppsreningsverket. Läs mer i bifogad broschyr.  

 

Krav om bortkoppling av dag- och dräneringsvatten kan ställas på er 

fastighet. Då har ni vanligtvis 1 år på er att koppla bort detta vatten från 

spillvattennätet.  
 

Tillkommande vattentjänster och avgifter 

De vattentjänster som finns att tillgå är dricksvatten, spillvatten, dagvatten 

fastighet samt dagvatten gata. De olika vattentjänsterna finns inom så 

kallade verksamhetsområden. Samtliga fastigheter inom ett visst 

verksamhetsområde är avgiftskyldiga om behov av vattentjänst finns. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift vid anslutning. Brukningsavgifter 

betalas löpande. Mer information om gällande VA-taxa hittar du på 

www.kalmarvatten.se/taxor-avgifter. 

 

Några fastigheter inom området saknar idag dagvattenanslutning till det 

kommunala dagvattennätet, dessa fastigheter kommer att förses med en 

förbindelsepunkt för dagvatten. Efter att dagvattenservisen till fastigheten 

har upprättats, förmedlas förbindelsepunkten (inkopplingspunkten) för 

dagvatten och därmed inträder avgiftskyldighet (25§ i Lag om allmänna 

vattentjänster) för tjänsten dagvatten fastighet.  
 

Brukningsrätt  

Vid den tiden då området bebyggdes var det tillåtet att leda dag- och 

dräneringsvatten till spillvattennätet. De fastigheter som sedan långt tillbaka 

med tillåtelse har dag- eller dräneringsvatten kopplat till det allmänna VA-

ledningsnätet, har därmed brukningsrätt för dagvatten fastighet och 

debiteras därför inte anläggningsavgift för denna tjänst. Däremot kommer 

fastigheten att påföras en årlig brukningsavgift för denna tjänst.  

 

Om fastighetens dag- eller dräneringsvatten inte är kopplat till det allmänna 

VA-ledningsnätet idag anses fastigheten inte ha brukningsrätt, och 

fastigheten blir efter upprättande och förmedling av förbindelsepunkt 

avgiftsskyldig, om behov finns eller anses finnas. Anläggningsavgift för 

dagvatten fastighet beräknas enligt VA-taxa 2019 till 39 900 kr, inklusive 

moms. 
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Fastigheter som kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten på tomten, 

d.v.s. om omhändertagandet av dag- och dräneringsvattnet kan lösas bättre 

på egen hand än genom kommunal avledning, blir inte fastighetsägaren 

avgiftsskyldig för dagvatten fastighet.  

Dagvatten gata 

När anordningar för avledning och omhändertagande av gatans dagvatten 

har ordnats, och fastighetsägaren har informerats om detta, inträder 

avgiftsskyldighet för dagvatten gata. Storleken på anläggningsavgift för 

dagvatten gata är beroende av storleken på tomtytan samt antal 

bostadsenheter på fastigheten. Exempelvis beräknas avgiften för en fastighet 

på 1000 m2 tomtyta, bebyggd med 1 bostadsenhet, enligt VA-taxa 2019, till 

ca 13 000 kr, inklusive moms. 

Brukningsavgift dagvatten gata och dagvatten fastighet 

Enligt VA-taxa 2019 beräknas avgiften för dagvatten fastighet och 

dagvatten gata till ca 900 kr/år för en normal villafastighet. 

 

Häckar 

För att vi ska komma åt fastighetens servis får häckar och buskar inte växa 

utanför tomtgränsen. Se även serviceförvaltningens bifogade information 

”Klipp häcken”. 

 

Tidplan 

Byggnationen i etapp Villagatan A beräknas pågå mellan november 2019 

och juni 2020, med reservation för viss förskjutning i tidplan. Arbetet 

bedrivs på vardagar mellan kl. 07.00 och kl. 15.30.  

Vid frågor och synpunkter är du välkommen att kontakta oss: 

Kundservice  Telefon: 0480-45 12 10  

  E-post: info@kvab.kalmar.se 

 

Frågor om avgifter: Karin Svensson 

Frågor vid anläggandet: Johan Strömberg 

Bortkoppling dag-/dräneringsvatten från spillvattennätet: Rolf Hedman 

Besiktning: Joachim Georgsson 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Sara Uhr 

Projektledare, Utredningsavdelningen  

mailto:info@kvab.kalmar.se
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Ordlista 
 
Allmän VA-
anläggning 

En vatten- och avloppsanläggning (VA-anläggning) för 
bostadshus eller annan bebyggelse, över vilken en 
kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och 
som har ordnats och används för att uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412). 

I dagligt tal även kallat ”kommunalt VA” 

Förbindelsepunkt 
 

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens 
ledningar ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet, 
och ligger normalt 0,5 meter utanför fastighetsgräns. 
Kalmar Vatten ansvarar för ledningarna fram till 
förbindelsepunkten (kommunala VA-ledningar), medan 
fastighetsägaren ansvarar för ledningar mellan anslutna 
byggnader och förbindelsepunkten (privata VA-
ledningar). 

Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster (vatten, spillvatten och dagvatten) har 
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-
anläggning. 

Avlopp 
 

Ett samlingsbegrepp för spillvatten och dagvatten. 
 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri 
m.m. Hushållsspillvatten är det avloppsvatten som 
kommer från toalett, dusch, disk, tvätt och liknande. 

Dagvatten 
 

Regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda 
ytor som hustak och vägar. 
 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri 
m.m. Hushållsspillvatten är det avloppsvatten som 
kommer från toalett, dusch, disk, tvätt och liknande. 

Dräneringsvatten 
 

Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till 
exempel vid dränering av husgrunder. 
 

 
 


