Lägesrapport om VA-utbyggnaden i Vombs by
Vi närmar oss slutfasen med att införa allmänt vatten och avlopp till byn. Sedan slutet av förra året pågår
ledningsbyggnad fram till fastigheterna. Bygget har gått bra och beräknas vara klart i augusti. Sen följer en
slutbesiktning av hela anläggningen samt en del administrativa uppgifter. Så arbete pågår alltså fortfarande
även om det inte syns!

Vad behöver jag göra nu?
Innan du får meddelande om förbindelsepunkt behöver du inte göra någonting. Men om du vill så kan du
förbereda genom att
•
•

kontakta en entreprenör för att förbereda dem på att det kan bli dags för inkoppling senare i år, eller
efter årsskiftet, med tanke på att det är många fastigheter i området.
se över om du behöver söka några tillstånd för att gräva på din fastighet.

VA SYD har fått in ansökningshandlingar gällande de flesta fastigheter, men om du vet med dig att du inte
skickat in servisanmälan och ansökan om vattenmätarabonnemang till VA SYD är det dags att skicka in de
blanketterna till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Om du saknar något dokument hittar du dessa på vasyd.se.

Bra att veta
•
•

VA SYD har inte några krav på att en inkoppling till allmänna anläggningen för dricksvatten faktiskt
sker inom någon specifik tidsram efter det att den är redo att tas i drift. Men anläggningsavgiften
måste betalas.
Krav på inkoppling till allmänna anläggningen för spillvatten (hushållsavlopp) kommer däremot att
komma från miljönämnden i Lund efter det att VA SYD har meddelat dem att anläggningen är redo att
tas i drift. Miljönämnden kommer att fatta beslut i varje enskilt ärende och anger därefter vilka krav
som kommer att ställas på din fastighet. En vanlig tidsram är cirka sex månader, men beror på
specifika omständigheter i ärendet eller området. För frågor kring detta hänvisar vi till
miljöförvaltningen i Lunds kommun.

Vidare information i höst
Under hösten kommer vi successivt att skicka ut fastighetsspecifika granskningsintyg med information om vilka
handlingar som kommit in till oss och vad som krävs innan inkoppling kan ske.
När VA SYDs anläggning för vatten och avlopp är redo att tas i drift kommer vi sedan att skicka ut meddelande
om förbindelsepunkt och faktura för anläggningsavgiften. Ingen inkoppling till den allmänna VA-anläggningen
kan ske innan dess.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktlista på baksidan av detta brev.
Vill du veta hur vi arbetar och hålla dig uppdaterad under arbetets gång? Gå till vasyd.se/vomb
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Kontaktlista
•

Gällande tidplan och utförande av grävning i respektive gata, ev röjning av växtlighet:
Thomas Nilsson, Barslund, 073-538 24 52

•

Gällande placering och installation av LTA-enheten på fastigheten och inkoppling av
spillvatten, samt plats för förbindelsepunkt:
Svante Norén, Svensk Kommunalteknik, 046-261 05 90, svante.noren@kommunalteknik.se

•

Gällande syn av fastigheter inför grävning i gatan:
Ingemar Holmberg, ihab, 040-15 19 75, holmberg@ihab.nu

•

Gällande övergripande frågor om bakgrunden till projektet, övergripande tidplan:
Christian Lagerblad, VA SYD, 040-635 04 94, christian.lagerblad@vasyd.se

•

Gällande anläggningsavgifter, ersättning för onyttigbliven enskild anläggning och hjälp
med ifyllande av blanketter:
Frida Jönsson, VA SYD, 040-635 04 16, frida.jonsson@vasyd.se

•

Gällande inkoppling av dricksvatten, frågor om val av vattenmätarplats:
Calogero Di Caro, VA SYD, 040-635 05 21, calogero.dicaro@vasyd.se

•

Gällande tillstånd för er befintliga enskilda VA-anordning (både eget avlopp och eget
vatten), samt frågor angående krav på inkoppling till anläggningen för spillvatten:
Miljöförvaltningen Lunds kommun, 046-359 50 00

•

Gällande bygglov:
Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun, 046-359 50 00

