
Frågor från informationsmötet om allmänt VA i Fornbo: 
 
Kostnad per fastighet.  Vid tomt 1700 kvm? 
Svar: Räkneexempel finns att se i presentationen för mötet, då räknas det på 1000, 1500 samt 2000 
kvm. För att se andra uträkningar så kan man besöka Sörmland Vattens hemsida, där finns en 
räknesnurra att använda: https://xn--srmlandvatten-imb.se/vatten-
avlopp/omvandlingsomrade/kostnad/vad-kostar-det 
 
Årskostnad fast och rörlig? 
Svar: Man betalar en fast avgift, avgift per lägenhet/bostadsenhet samt avgift per 
levererad m3 vatten.  
 
Kan befintlig vintervattenledning in användas från tomtgräns? 
Svar: Gällande frågor om ledningar på fastighetens tomt kan vi inte svara på dessa, då vi inte har 
kunskap om kvaliteten på fastighetsägarens egna ledningar. Är kvaliteten bra är detta möjligt. 
 
Kan befintlig rörledning för vatten användas i huset.  
Svar: Frågor om ledningar i fastigheter kan vi inte svara på, då vi inte har kunskap om kvaliteten på 
fastighetsägarens egna ledningar. Är kvaliteten bra är detta möjligt. 
 
Vattentryck Fornbo?  Vattentryck Flen? 
Svar: I området varierar trycket mellan cirka 40 mvp till cirka 60 mvp. 
 
 Plan för grävning var börjar och slutar man? 
Svar: En planering för grävningen finns att se i presentationen. Grävningen är tänkt att påbörjas första 
veckan i april, med start på Hannäsvägen. 
 
Vilka 50 tomter är aktuella för LTA? Eller är det ett område? 
Svar: De tomter som är aktuella för LTA har fått detta markerat på sin 
föreslagna förbindelsepunktskarta. Se bild. De flesta finns i områden kring 
Kremlavägen, Karl-Johanvägen, Musseronvägen samt del av 
Bläcksvampsvägen. 
 
När får de som ska ha LTA reda på det? 
Svar: Förbindelsepunktskartan har skickats ut via post, så de som ska ha 
LTA kan se det på denna. Se bild. 
 
Vem står för löpande driftkostnad (el) av LTA-pumpen (Sörmland 
Vatten eller fastighetsägaren)? 
Svar: Fastighetsägaren står för elkostnaden. Det handlar om cirka 50-70 kronor per år vid 
permanentboende.  
 
Om man inte har pentry i ett andra hus på tomten, blir det ändå en extra lägenhetsavgift? 
Svar: Nej, huset ska vara utrustat med ett kök och en WC. 
 
En långsmal tomt kan ändå vara stor men ha mindre ledningsdragning, får man en justerad 
avgift pga det? 
Svar: Nej, det är den totala tomtytan som styr. 
 
Är det nån avgift för avloppsvatten eller ingår det i färskvattnet? 
Svar: De flesta ansluter både vatten och spillvatten (avlopp) och då är båda inkluderade i 
brukningsavgiften, regleras efter vattenförbrukningen. Vid enbart anslutning till spillvattennätet tas en 
avgift på 200 kubikmeter per år ut om man inte väljer att mäta dricksvattnet. 
 
Är det rimligt att bygga ut på sin tomt samtidigt som det grävs och sprängs för V/A, med tanke 
på de extra transporter som kan bli? Bör vi ha en dialog med er om detta? 
Svar: Vi kan inte hindra en utbyggnad på era tomter, men vi önskar gärna en dialog innan. Har ni 
tankar på detta så kontakta vår kundservice eller entreprenören på plats. Vi önskar ingen sprängning 
på tomt innan vi hunnit efterbesikta fastigheter. 
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Kommer ni ha företag ni rekommenderar för vårt arbete på tomterna 
Svar: Det kan inte vi som kommunalägt bolag göra, utan vår rekommendation är att gå ihop i 
föreningen och ta in offerter från olika bolag. En dialog med gräventreprenören på plats kan föras av 
föreningen. 
 
Hur gör ni så att vi som har laddare på tomten kommer åt dem? 
Svar: Elbilsladdare tolkar vi frågan som, och de som har detta behöver få en personlig kontakt med 
entreprenören. Så skicka in er fastighetsbeteckning så förmedlar vi kontakten. 
 
De som har egen brunn måste ändå betala alla dessa avgifter? 
Svar: Ja, det är tvingande att betala anslutningsavgiften. 
 
Om man vill ändra den av er föreslagna förbindelsepunkten, när är sista datum för detta?   
Svar: Datumet för detta har redan passerat, men kontakta oss för dialog. 
 
Vem skall godkänna vattnet från egen brunn? 
Svar: Vattnet måste vara tjänligt och godkänns av Miljöförvaltningen i Flen. Man kan ta ett eget 
vattenprov på något av de större labben som finns, som till exempel Eurofins eller Synlab, och välja ett 
paket som passar för enskild brunn där man får med mikrobiologisk, kemisk och radiologisk status. 
 
Vad gör man med den gamla tanken? 
Svar: Antingen gräver upp och placerar sin LTA anläggning där, eller så fyller man igen den eller kör 
bort den till återvinningscentralen. Tänk på att den måste sluttömmas. Man kan inte bara låta den vara 
med risk för att den imploderar och blir ett slukhål. 
 
Kommer ni täcka över schakthål i gator över helgerna så att det går att komma fram med bil? 
Svar: Det kommer vara öppna gropar, men alla ska ha tillgänglighet till sina fastigheter på helgerna. 
 
Har man bara WC/dusch, är det fortfarande lägenhetsavgift? 
Svar: Måste vara WC och kök för att klassas som en lägenhet-/bostadsenhet (utöver den ordinarie 
fastigheten). 
 
Skall man redan nu lämna in en servisanmälan? 
Svar: Kan man göra men vi kommer inte skicka ut någon faktura förens förbindelsepunkt är 
upprättad/meddelad. Man får göra som man själv önskar. 
 
Brukar vårt arbete göras parallellt med ert arbete eller är det att rekommendera att göra vårt 
arbete när ni är klara. 
Svar: Rekommendera att vänta tills vi är klara, speciellt när det kommer till sprängningar. Då måste 
vibrationsmätningar och husbesiktningar göras. Dessa vibrationsmätare kommer att sättas upp på 
strategiska platser i området (en liten låda som kan placeras på er fastighet, men det meddelas 
innan). 
 
Var kan man ta del av tekniska krav på den installation som ska göras inne på fastigheterna? 
Svar: Det viktiga är vattenmätarplaceringen. När det kommer till materialval så är det att 
rekommendera att göra enligt branschstandard. Våra ledningar ligger på minst 1,8 meter i hårdgjord 
yta, och minst 1,4 meter vid naturmark (frostfritt). På fastigheten kan ni välja djup genom att ha tex 
isolering eller samförläggning med elkabel. Gräv gärna djupare vid tex en garageuppfart men något 
grundare i tex en gräsmatta, viktigt att det är frostfritt. 
 
Hur långtid innan får man veta innan ens egen fastighet är aktuell för arbeten? 
Svar: Grov planering finns. Mycket är dock beroende på hur mycket berg det är. Tidplanen kommer 
därför att behöva uppdateras löpande. Information kommer finns på föreningens hemsida samt 
informationstavlan vid infarten till området. 
 
Dom extra vägarna. kommer vi boende att kunna använda dem? 
Svar: Tänkt för att leda om persontrafiken i området. Inte tänkt så mycket till byggtrafiken. 
 



Kommer det arbetas under hela sommaren? Många av oss har semester och vill kanske ha 
sovmorgon (Ilandsproblem). Vilka är de generella arbetstiderna på dygnet? Tex grävning och 
sprängning. 
Svar: Planerat att ha semesterstängt 28-31 (industrisemestern). Tiderna är mellan 06.30-18.00 (får 
dock arbeta mellan kl 06.00 till kl 22.00). 
 
Hur meddelar ni när ni kommer att spränga i området? 
Svar: Informationsbrev kommer skickas ut. Kan dock bli med kort varsel. Signaler låter innan de 
spränger samt efteråt, vakter kommer också vara utplacerad så ingen är i närheten. 
 
Vem är kontaktperson/funktion om det uppstår problem/friktion? 
Svar: Kontakta Sörmland Vattens kundservice. 
 
När påbörjas grävandet? 
Svar: Efter påsk, första veckan i april, på Hannäsvägen.  
 
Kommer man få ta del av presentationen? 
Svar: Filmen, frågor och svar samt presentationen läggs på föreningens hemsida. 
 
 
 
 
 


