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Till ordföranden för samfällighet eller
kontaktperson för bostadsområde

Uppdatering: Byggprojekt VA Årsunda-Bångs-Hedåsen
Hej!
Här kommer en uppdatering i byggprojektet som fortlöper. Jag förstår att Ni är ivriga att
koppla in systemen och jag får många frågor kring när det är möjligt.
Tidplan
Arbetet med att gräva ned ledningar mellan Falknäset och Ångersnäs är i princip klart.
Återstående är att lägga ned sjöledningarna, vilket påbörjas under v.18 och beräknas pågå i
tre veckor. Dessutom är det ca tre veckors grävarbeten i Årsunda och Hedåsen som återstår.
Inkoppling avlopp
Vi ska därutöver bygga en helt ny pumpstation i Bångs, och modifiera en befintlig
pumpstation i Årsunda. Pumpstationernas funktion är att pumpa spillvattnet från Årsunda
och era områden upp till Hedåsen. Pumpstationerna levereras i princip ”nyckelfärdiga” och
arbetet med att bygga upp dem bör inte ta allt för lång tid, dock föreligger det en viss
osäkerhet kring leveranstiden av pumparna då det är lite speciella pumpar. Vi kommer inte
att kunna ta emot spillvattnet fören pumpstationerna är på plats.
Jag vågar inte lämna några garantier avseende tidpunkten för inkoppling av systemet,
eftersom det är mycket som kan sätta käppar i hjulen innan vi är i mål. Vi går ju dessutom
mot sommaren och semestertider vilket innebär ett byggstopp under juli. Men min
förhoppning är att vi ska kunna driftsätta hela systemet under sensommaren eller början på
hösten.
Inkoppling vatten
Däremot så bör det vara möjligt att koppla in vattnet så snart grävarbetena i Årsunda är
klara, eftersom vattenledningen är oberoende av pumpstationerna. Det innebär att ni borde
få tillgång till vatten under sommaren, om Ni önskar. Det innebär alltså att Ni får tillgäng
till vatten för provtryckning och klorering av Ert ledningssystem redan under sommaren.
För att få koppla in vatten i husen är det en förutsättning att Ni har en godkänd
avloppslösning i dagsläget.
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Desinficering och provtryckning
Det är viktigt att Ni låter provtrycka och descinficera Era vattenledningssystem innan de
kopplas in. Det innebär att man fyller ledningsnätet med ett klorerat vatten, som trycksätts
under en tid. Resultatet visar om ledningarna är täta samtidigt som kloret descinficerar
ledningarna. Det är viktigt att göra detta arbetsmoment för att garantera att det inte kan
läcka in bakterier i vattenledningsnätet. För mer information kring hur momentet bör
utföras kan Ni ta hjälp av Er projektör. Det finns även en bra publikationer som Svenskt
Vatten (vår branschorganisation) har sammanställt. De heter ”Anvisningar för
täthetsprovning…”, VAV P78 och VAV P79. Publikationerna hittar Ni i vattenbokhandeln
på www.svensktvatten.se
När det börjar närma sig att sätta i vattenmätarna i vattenmätarbrunnarna kontaktar Ni vår
VA-tekniker Kjell Pettersson på tel 026-24 12 83.
Betalning av anslutningsavgifterna
Vi kommer inte att fakturera några anslutningsavgifter fören inkoppling är möjlig.
Eftersom det är samfällighetsföreningen som figurerar som kund mot oss kommer fakturan
på anläggnignsavgiften (15 000 kr / fastighet) att skickas till föreningen, som i sin tur får
kräva in betalning från sina medlemmar.
I de fall det förekommer fastighetsägare som vill betala anläggningsavgift men inte går
med i samfällighetsföreningen ser vi ingen annan möjlighet än att fakturera
fastighetsägarna direkt utan att blanda in föreningen.
Bildande av samfällighetsföreningar
I de områden där man nu har bildat en samfällighetsförening och en
gemensamhetsanläggning önskar jag få in uppgifter om ingående fastigheter och även
uppgift om vilka fastigheter som kommer att koppla in sig direkt eller avvakta tills vidare.
I framtiden, när tillkommande fastigheter kopplar in sig till er gemensamhetsanläggning
har Ni en skyldighet att rapportera detta till oss för uppdatering av registret.
Avtal mellan parter
Jag medsänder även ett exempel på det avtal som vi kommer att teckna mellan Sandviken
Energi Vatten AB och samfällighetföreningen. Det är ett standardavtal som vi skriver med
alla samfällighetsföreningar som ansluter sig till VA-nätet och jag tänker att det kan vara
av intresse för Er att ta del av det redan nu.
Välkommen att kontakta mig om det är några frågetecken.

SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB

Frida Hellbom, VA-projektör

