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Rickard Kalm

Hej!
Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom
på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och svar redovisas nedan.
Kontakta gärna mig om ni har fler frågor.
Vänliga hälsningar
Rickard Kalm
Projektledare, Nätenheten
Tfn:011-15 36 38
Rickard.kalm@norrkopingvattenavfall.se

Minnesanteckningar från informationsmötet
Rickard Kalm, projektledare för utbyggnaden till Göten, informerade om
bakgrunden till det beslut som togs den 4 december av Norrköping Vatten och
Avfalls styrelse. Det nya beslutet innebär att verksamhetsområde för vatten och
spillvatten upprättas för Göten samt att införande av särtaxa på 276 100 kr.
Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för
mötesanteckningar från mötet.
Fråga: Vad är spillvatten?
Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från hushållets avlopp, till exempel
köksavloppet, dusch, tvättmaskin och toaletten.
Fråga: Kan man ha kvar sin förbränningstoalett?
Det är upp till bygg-och miljökontoret att bestämma det. Om fastighetsägaren har
köpt en förbränningstoalett efter det tidigare beslutet om BDT-lösningen så finns
det möjlighet att ansöka om att få ersättning för det. Det finns särskilda krav som
förbränningstoaletten måste uppfylla för att den ska kunna lösas in. Norrköping
Vatten och Avfall tillämpar åldersavdrag.

Fråga: Har Vånga kapacitet att ta emot vårt spillvatten?
Ja, Vånga har kapacitet, eftersom spillvattnet sedan pumpas till Slottshagens
reningsverk i Norrköping.
Fråga: Har ni tänkt igenom detta? Det är en stor kostnad för oss.
Norrköping Vatten och Avfall har fått i uppdrag att bygga kommunalt VA för
Göten. Vi har undersökt flera olika alternativ för att lösa uppdraget.
Vattentjänstlagen tar inte hänsyn till vad det kostar för nuvarande fastighetsägare,
vem det är som bor på fastigheten just nu, om den används som fritidsboende eller
som permanentbostad utan vattentjänstlagen ser till fastighetens långsiktiga behov.
Fråga: Vi känner oss tagna på sängen, hur kan ni ändra så på beloppet?
Särtaxan bygger på den beräknade kostnaden för hela utbyggnaden. I och med att
den tekniska lösningen har ändrats till att även omfatta vatten och
överföringsledningar istället för den tidigare beslutade kretsloppsanpassade
lösningen så innebär detta att kostnaden ökar.
Fråga: Kommer ni att hjälpa till med upphandling av arbete med att anlägga
servisledningar?
Norrköping Vatten och Avfall kommer inte vara delaktiga i den upphandlingen. Vi
har inget mandat att anlägga ledningar på er tomt. Vid behov av sprängning
kommer vi i samråd med fastighetsägaren att sluta någon meter in på fastighet för
att möjliggöra att fastighetsägaren ska kunna spränga på sin fastighet utan att våra
ledningar går sönder.
I andra områden har fastighetsägarna löst det genom att antingen gå samma och
anlita en entreprenör eller löst det var och en för sig.
Fråga: Måste våra hus vara uppvärmda på vintern nu?
Vattenmätaren måste sitta frostskyddad. Det finns olika sätt att lösa detta på. Ett sätt
är att anlägga en mätarbrunn alternativet använda sig av frostvakt eller annan
värmekälla. I och med servisventilen alltid är öppen, finns det alltid vatten i
servisledningen och i vattenmätaren och därför måste såväl ledning som
vattenmätare frostskyddas.
Fråga: Hur kommer det sig att särtaxan är så hög när inga upphandlingar är
klara?
Kalkylen för särtaxan är räknad på detaljprojekterat underlag, så visst kan kalkylen
komma att ändras under upphandlingen. Detta görs för att kunden ska kunna veta
vad särtaxan blir och den ska inte kunna ökas efter upphandling.
Fråga: Vad händer om det blir billigare än beräknad särtaxa?
I och med att vi inte får gå med vinst så vet jag inte. Om det blir aktuellt får vi
undersöka saken tillsammans med våra jurister.

Fråga: Är den totala kostnaden 40 miljoner?
Ja det stämmer. Utbyggnaden kostar 40 miljoner exklusive moms.
Fråga: Vi har skaffat eget vatten sedan förra beslutet, hur blir det med det nu?
Den 28 januari 2013 fick ni information om att dåvarande Norrköping Vatten enbart
skulle bygga ut spillvatten. Har ni sedan ni fick information om detta beslut skaffat
egen vattentäkt så har ni rätt att ansöka om att Norrköping Vatten och Avfall ska
lösa in den. Det finns särskilda krav som vattentäkten måste uppfylla för att den
ska kunna lösas in. Norrköping Vatten och Avfall tillämpar också åldersavdrag.
Fråga: Om vi överklagar till statens VA-nämnd och överklagan beviljas
kommer ni att följa det beslutet?
Ja, Norrköping Vatten och Avfall följer alltid Statens VA-nämnds beslut.
Fråga: Måste vi ha vattentryck på under vintern? Finns det någon funktion så
att vi kan undvika det?
Ja, servisventilen för vatten är alltid öppen. Ni kan betala Norrköping Vatten och
Avfall för att stänga ventilen och plocka ner vattenmätare och sedan betala för att
öppna ventilen igen och sätta upp vattenmätaren igen.
Fråga: Varför ska inte fastigheterna på väg ut mot Göten vara med och betala
överföringsledningen?
De ingår inte i det verksamhetsområde (den samlade bebyggelsen) som
överföringsledningen byggs för. Det är också så att stora lantbruksfastigheter inte
ska ingå i verksamhetsområden.
Om fastigheter kopplar på sig i efterhand så kommer de få betala samma särtaxa
som ni har fått betala.
Fråga: Hur hanteras VA-installationen på fastighetens egna mark?
Det är ni som fastighetsägare som äger och ansvarar för er VA-installation på er
mark. Den egna VA-installationen ska följa vår ABVA, (Allmänna bestämmelser
för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen). Den ska vara
fackmannamässigt utförd. Det är viktigt att VA-ledningarna frostskyddas antingen
genom att de grävs ner på ett frostfritt djup eller att den på annat sätt frostskyddas.
Fråga: Hur blir det med ledningsrättsavtal?
Norrköping Vatten och Avfall har anlitat en konsult som kommer arbeta med att
skriva ledningsrättsavtal med aktuella markägare. Norrköping Vatten och Avfall
kommer även söka ledningsrätt för VA-nätet i Göten på samfällighetens mark.
Fråga: Är överföringsledning den billigaste lösningen eller den bästa lösningen
för Norrköping Vatten och Avfall?
Norrköping Vatten och Avfall har tittat på de två alternativen, antingen att bygga
verk eller att bygga överföringsledning.
Reningsverken i Norrköping Vatten och Avfalls regi har väldigt hårda reningskrav
på sig, vilket gör att anläggningen blir kostsam. Det finns även en viss problematik
med de olika flödena som uppstår sommar- och vintertid.

När det gäller vattenverk har vi inte provpumpat utan enbart gjort en teoretisk
beräkning på vattenmängden i området. Den visar att det finns vatten, men att det
finns risker eftersom hög belastning skulle kunna påverka grundvattennivån i
området varpå era egna vattentäkter kan påverkas.
En överföringsledning är en dyrare investering än att bygga verk initialt men över
tid är det en billigare lösning eftersom driftkostnaderna blir lägre.
Skulle ytterverk väljas som alternativ finns risk för att det skulle blir aktuellt med
särtaxa på brukningsavgifterna.
Fråga: Finns det risk att Göten övergår till villasamhälle i samband med
utbyggnaden? Detta kommer i så fall innebära kostnader för kommunen
eftersom området då kommer behöva gatubelysning etc.
Ja, det brukar vara en naturlig följd av ett område får VA. Norrköping Vatten och
Avfall ser dock bara till vårt uppdrag som är att bygga ut VA, det är
stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret som ansvarar för övrig kommunal
service.
Fråga: Hur ser det ut med förberedelse för fiber?
Norrköping Vatten och Avfall kommer eventuellt att bygga fiber fram till våra
teknikbyggnader i Göten. Om sedan tillräckligt många av er vill installera fiber så
finns det möjligheter att i framtiden bygga ett fibernät.
Fråga: Är det en för optimistisk tidsplan?
Tidplanen är tuff men realistisk. Men mycket kan hända med utbyggnaden, till
exempel kan upphandlingen överklagas. Vädret kan också påverka sluttiden.
Fråga: Hur kommer fastigheterna att ansluta sig?
Anslutning kommer i de flesta fall att ske på mot vägarna i området. De flesta
fastigheter kommer kunna ansluta sig med självfall till det allmänna VA-nätet. En
del kommer dock behöva köpa en avloppspump och för att pumpa upp
avloppsvattnet till det allmänna VA-nätet.
Fråga: Vad kostar en sådan pump?
Vi återkommer med information om olika pumpar vid nästa informationsträff. Det
är viktigt att tänka på att frostskydda tryckledningen för spillvatten precis som
tryckledningen för vatten.
Fråga: Hur stor är en sådan avloppspump? Ska den placeras inomhus?
Det är vanligt att avloppspumpen grävs ner på tomten. Det är viktigt att den
frostskyddas.
Fråga: Vem ansvarar för avloppspumpen på den egna fastigheten?
Det gör fastighetsägaren.

Fråga: Går det att flytta var på tomten som anslutningen ska ske?
Ja, det gör det så länge det inte innebär en fördyrning för projektet. Vi skickar ut en
serviskarta med läge för förbindelsepunkt. Om vi inte hör något bygger vi enligt
serviskartan.
Fråga: Var kommer teknikbyggnaderna att placeras?
Under förutsättning att vi får bygglov kommer de stora teknikbyggnaderna att
placeras nedanför Göten i området Grensholm. Det kommer finnas fem mindre
pumpstationer i området.

