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Ditt område Holma, kommer att anslutas till 

kommunalt vatten och avlopp. 
 

Fastighet:«Fastighet» 

 

Höör är en kommun med vacker natur med många fina strövområden, sjöar och 

vattendrag. Men övergödningen från lantbruk och avlopp har resulterat i att våra 

vattendrag inte mår så bra. 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, och i 

den av Höör kommunfullmäktige beslutade VA-planen (November 2020) framgår vilka 

områden inom Höörs kommun som berörs. Som ansvarig för kommunens vatten- och 

avloppsanläggningar har Mittskåne Vatten uppdraget att genomföra planen. 

Det område där du bor finns med i den beslutade planen och arbetet med att ansluta er 

kommer preliminärt att påbörjas nu i vår. 

Mer information om VA-planen hittar du på Höörs kommuns hemsida 

www.hoor.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp/va-plan.  

Preliminär tidplan 

❖ Projekteringsstart våren 2021 

❖ Utbyggnadsstart 2022 

❖ Inkoppling slutet av2022 

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras åt båda hållen beroende på 

hur det går med de tillstånd som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden. Kommunens 

politiska organisation behöver också ta ett beslut om utökat verksamhetsområde för 

kommunalt VA. 

Vad händer framöver?  

På uppdrag av Mittskåne Vatten kommer en konsultfirma som heter MGT Teknik AB nu i 

april att börja projektera VA-nätet i Holma. Det innebär att de tar fram förslag på lämpliga 

ledningssträckor för området. För att kunna göra detta kommer det behöva göras en del 
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mätningar och undersökningar i området. Detta är ett arbete som kan innebära att vi 

eventuellt kommer att behöva beträda vissa tomter, vilket vi hoppas ni har överseende 

med. När det gäller anslutningen till er fastighet kommer MGT Teknik AB ta kontakt med er 

i god tid för att diskutera var förbindelsepunkten mm. kommer att placeras. Om ni har 

frågor gällande projekteringsarbetet som MGT Teknik AB ska göra under våren, kontakta 

projektledare:  

MGT Teknik AB, projektör Roland Andersson, tfn 040-671 88 78, ra@mgtteknik.se. 

 Vad kommer det kosta och när ska jag betala? 

Kostnad för anslutning s.k. anläggningsavgift varierar med tomtytan enligt gällande taxa. 

Exempel på anläggningsavgift (inkl. moms) för vatten och spillvatten med en 

bostadsenhetsavgift: 

1000 kvm: 150 487 kr 

1750 kvm: 164 589 kr 

2500 kvm: 183 819 kr 

3500 kvm: 209 459 kr 

Det är du som fastighetsägare som står för denna kostnad, och betalningen ska göras när 

ledningsnätet är färdigbyggt i området och ”meddelande om förbindelsepunkt” skickats ut. 

Då blir du VA-abonnent och strax därefter faktureras du anläggningsavgift enligt gällande 

VA-taxa. 

Mer information 

För mer information kring utbyggnaden, avgifter och taxa samt svar på vanliga frågor hittar 

du på vår hemsida www.mittskanevatten.se/utbyggnadsomraden. Hittar du inte svar på 

dina frågor så går det bra att kontakta vår kundservice på telefon 0413-286 00 eller via e-

post kundservice@mittskanevatten.se. 

Med vänliga hälsningar 

Kundservice 
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