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Information om utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp till Jularp och Sjunnerup 

Som vi tidigare informerat om i samband med samrådet för den kommunala VA-planen 
som nu också antagits av kommunfullmäktige (november 2020), så kommer områdena 
Jularp och Sjunnerup att anslutas till det allmänna vatten- och spillvattennätet.  

Mer information om VA-planen hittar du på Höörs kommuns hemsida www.hoor.se/bygga-
bo-miljo/vatten-och-avlopp/va-plan. 

Preliminär tidplan 

 Projektering Vintern 2021 – Hösten 2021 
 Upphandling Vintern 2022 – Våren 2022 
 Byggnation Hösten 2022 – Våren 2023    

Observera att tiderna är preliminära och att de kan ändras beroende på hur det går med 
tex. 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 Mittskåne Vattens uppdrag har konsultföretaget WSP Sverige AB i februari påbörjat 
detaljprojektering av denna utbyggnad av VA-nätet. Vi kommer sannolikt behöva göra en 
del mätningar och undersökningar i området. Det kan eventuellt innebära att vi behöver 
beträda vissa tomter, vilket vi isåfall hoppas att du har överseende med.  

När vi kommit lite längre i projekteringsarbetet, kommer du som fastighetsägare att få ett 
brev hem i brevlådan där du får önska lägen för anslutningspunkter och ev. pumpstation 
utifrån vissa kriterier.  

Vad kommer det kosta och när ska jag betala? 

Kostnad för anslutning s.k. anläggningsavgift varierar med tomtytan enligt gällande taxa. 
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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 den vid 
tidpunkten för fakturering gällande VA-taxan. 

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 

 

 


