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Information om utbyggnad av vatten och spillvatten
till Maglasäte, Lillasäte och Björkåsen
Fastighet:
Som vi tidigare har informerat om, så kommer Maglasäte, Lillasäte och Björkåsen
att anslutas till det allmänna vatten- och spillvattensystemet. Tidplanen för denna
utbyggnad förändrades dock när Miljö- och byggmyndigheten våren 2014 upptäckte
förhöjda halter av bly och kadmium i en del av de privata dricksvattenbrunnarna i
området. Kommunstyrelsen beslutade då att tidigarelägga utbyggnaden.
Preliminär tidplan
 Utbyggnadsstart våren 2017
 Klart för inkoppling slutet av 2017
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.

Vad kommer det kosta och när ska jag betala?
Kostnad för anslutning (s.k. anläggningsavgift) varierar med tomtytan och är enligt
dagens gällande taxa:
117 947 kr inkl. moms - för en tomt på 500 m2
212 862 kr inkl. moms - maxbelopp för tomtytor på 4621m2 eller större.
Det är du som fastighetsägare som står för denna utgift, och betalningen ska göras
först när ledningsnätet är färdigbyggt i området.
Vad händer framöver?
Under hösten har en konsultfirma som heter MGT Teknik AB börjat att projektera
VA-nätet. Det innebär att de tar fram förslag på lämpliga ledningssträckor och
förbindelsepunkter för respektive fastighet. För att kunna göra detta kommer det
behöva göras en del 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.
För mer information kring utbyggnaden, avgifter och taxa gå in på vår hemsida
www.mittskanevatten.se. När vi kommit lite längre i arbetet, kommer du som
fastighetsägare att få ett förslag på förbindelsepunkt hemskickat i brevlådan.
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Mer information
Svar på vanliga frågor hittar ni på vår hemsida www.mittskanevatten.se. Hittar ni
inte svar på era frågor så går det bra att kontakta vår kundtjänst 0413-286 20 på
telefontid: mån, tis, tors, fre 10-12 samt ons 13-15.
För frågor kring förhöjda halter av bly och kadmium, var vänlig kontakta Miljö- och
byggmyndigheten på tel 0413-281 75.
När det gäller frågor kring projekteringsarbetet som MGT Teknik AB ska göra under
hösten, kontakta:
MGT Teknik AB, projektör Roland Andersson, tfn 040-671 88 78, ra@mgtteknik.se.

Med vänliga hälsningar

Magnus Brom
VA-chef
Mittskåne Vatten

