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Inventering av befintliga anläggningar inför 
utbyggnad av kommunalt VA till området 

Som vi tidigare informerat om har WSP Sverige AB på Mittskåne Vattens uppdrag påbörjat 

projektering av denna utbyggnad av VA-nätet. Som en del i denna projektering behöver vi 

bestämma huvudledningarnas läge samt anslutningspunkter till fastigheterna.  

För att kunna föreslå en lämplig anslutningspunkt är det viktigt att vi får kännedom om din 

befintliga avloppsanläggning samt andra ledningar och kablar inom din fastighet. 

Bifogat detta brev hittar du en plankarta med din fastighet. På denna karta önskar vi att 

du/ni (om det är flera ägare till fastigheten) beskriver vilka anläggningar som finns inne på 

fastigheten så att vi kan ta hänsyn till detta i det fortsatta arbetet. 

Exempel på anläggningar är: 

• Ledningar och kablar 

• Avloppsanläggningar 

• Stenkistor 

• Jordvärmeslingor 

• Brunnar 

• Underjordiska tankar 

Vi önskar svar från dig senast 2021-06-30, men gärna tidigare. Använd det bifogade 

(portofria) svarskuvertet. Är det så att det är flera ägare till fastigheten så skickar du/ni 

bara en karta per fastighet. 

Ni kommer sedan att få ytterligare ett brev med en karta på föreslagen anslutningspunkt.  

I samband med det har du också möjlighet att önska en alternativ placering inom en 

avgränsad sträcka, under förutsättning att det geografiska läget och tekniken medger det. 

Under sommaren och hösten kan WSP komma att kontakta dig för eventuellt platsbesök. 

Utifrån den information vi fått i kontakterna med dig och besök på plats samt tekniska 

förutsättningar kommer anslutningspunkten i ett senare skede att fastslås. 

Kontakt 

WSP kommer att sköta kontakten med er fastighetsägare under projekteringsfasen.  
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För att underlätta vidare kommunikation med dig är vi tacksamma om du på kartan kan 

ange telefonnummer och e-post som vi kan nå dig/er på.  

Övrig information kring utbyggnaden hittar du på vår hemsida www.mittskanevatten.se. 

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 

 

 


