Juli 2017

UTBYGGNAD AV VATTEN OCH AVLOPP MELLAN VEBERÖD OCH VOMBS BY

Uppdaterad information angående utbyggnaden av allmänna ledningar för vatten och avlopp.
Arbetet med att förse Vombs by med allmänt vatten och avlopp går vidare. Projekteringen av den
planerade allmänna vatten- och avloppsanläggningen är nu klar.
Parallellt med projekteringen har det arbetats med att få de dispenser och tillstånd som krävs för
att VA SYD ska få gräva i området.
Tyvärr inväntar VA SYD fortfarande några nödvändiga tillstånd och ledningsrätten är ännu inte
beslutad.

TIDPLAN

Förhoppningen har varit att kunna starta ledningsbyggandet under hösten 2017, men VA SYD ser
nu att genomförandet inte kan komma igång förrän hösten 2018. Att förskjutningen blir ett helt år
beror på att genomförandetiden är begränsad till hösten på grund av naturvärdena i området.

FRÅGOR

Har du frågor gällande projektet är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter följer nedan.

KONTAKTUPPGIFTER:

Frågor om projektet
Linda Hellfalk
Frågor om avgifter, taxor etc
Frida Jönsson
Frågor m den enskilda avloppsanläggningen
Frågor gällande bygglov, rivning etc

040-635 04 11
040-635 04 16
046-35 50 00
046-35 50 00

linda.hellfalk@vasyd.se
frida.jonsson@vasyd.se
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

VARFÖR UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP?

Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det
av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Denna skyldighet
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. I den av Lunds kommunfullmäktige beslutade VAutbyggnadsplan framgår vilka områden inom Lunds kommun som berörs.
Vill du veta mer om VA-utbyggnadsplanerna för Lunds kommun kan du läsa vidare på
vasyd.se/va-utbyggnad. Från den sidan kan du sedan klicka dig vidare till mer information om VAutbyggnadsplanerna för sträckan mellan Veberöd och Vombs by.
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