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Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Österby 
Näshulta/Österby är ett prioriterat område i kommunens VA-plan som är framtagen för 
att upprätthålla en hållbar utveckling av försörjning av vatten- och avlopp (VA) inom 
kommunen. Planen omfattar försörjning av dricksvatten, avledning av spillvatten och 
dagvatten både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. 
VA-planen beslutades den 14 juni 2017 av kommunfullmäktige. 

Eftersom införandet av allmänt VA i området berör dig som fastighetsägare vill vi delge 
dig den information som finns i dagsläget, be dig skicka in en servisanmälan samt 
samråda om förbindelsepunkt. 

Fyll i och skicka in en servisanmälan 
Alla som ska anslutas till det allmänna VA-nätet ska skicka in en servisanmälan. Det är en 
blankett med uppgifter om din fastighet som vi behöver för att kunna behandla ärendet 
med din anslutning. Vi bifogar en servisanmälan med detta brev och ber dig fylla i den 
och återsända den till oss senast 10 december 2018.  

Samråd om förbindelsepunkt för din fastighet 
Det är nu också dags att fastställa var förbindelsepunkten för din fastighet ska placeras.  

Förbindelsepunkt är den punkt där det kommunala ledningsnätets ledningar ansluter till 
den privata fastighetsägarens ledningar. 

Såsom huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Eskilstuna kommun, omfattar 
detta brevutskick samråd om förbindelsepunktens läge för fastigheten i enlighet med lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster 12 §. Av bifogad karta, märkt med din 
fastighetsbeteckning, framgår förslag till placering av förbindelsepunkt för din fastighet. 

Vänligen återkom skriftligt med eventuella synpunkter senast 10 december 2018. 

Inkommer inga synpunkter inom svarstiden utgår vi från att den föreslagna placeringen 
är accepterad. Det kan även förekomma att vi inte kan acceptera inkomna förslag på 
flytt av förbindelsepunkt då det i huvudsak är utefter projekterad schaktsträckning som 
förbindelsepunkter kan placeras.  
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I de fall det inte finns möjlighet att ansluta din fastighet med självfall till huvudledningen 
kan det bli aktuellt att installera en LTA-pump som pumpar spillvattnet till 
spillvattenledningen. Om det är aktuellt för din fastighet kommer du att få ett separat 
utskick om detta. 

Det här händer i närtid 
Vi arbetar nu parallellt med så många förberedande moment som möjligt. 
Detta innefattar både projektering och upphandling av entreprenadarbetet. 
Alla arbetsmoment innefattar många delar och vi kan tyvärr inte påverka fasta ledtider. 
Därför kan vi heller inte påverka den totala tiden innan byggstart kan ske, eller idag 
presentera en exakt tidplan för projektet.  

Vi återkommer med utförligare information när upphandlingen är klar och tiden för 
överprövning har passerat samt en detaljerad tidplan finns fastställd. 

Mer information om projektet presenteras på vår hemsida eem.se, under fliken 
Utbyggnader/Näshulta Österby. Där hittar du också en länk till Frågor och svar där vi 
samlat de mest förekommande frågorna som brukar dyka upp i samband med en VA-
utbyggnad. 

Informationsbroschyr 
På vår hemsida under eem.se/privat/vatten-avlopp/dokument/ 
finns vår informationsbroschyr som berättar om hur hela 
anslutningsprocessen går till. Önskar du att få broschyren 
hemskickad så kan du kontakta vår kundservice på telefon 
016-710 23 00. Informationen finns även på vår hemsida, 
eem.se/utbyggnader.  

Även frågor hänvisas till vår kundservice, 016-710 23 00. 

 

Bilagor 
Servisanmälan 
Karta med utmärkt föreslagen förbindelsepunkt 
 

Med vänlig hälsning 

VA Planering 
Eskilstuna Energi och Miljö 
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