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Informationsbrev om VA-utbyggnad 
Till berörda fastigheter, markägare och vägföreningar i 
områdena Saltdalen och Krokens väg m.fl. 
 
Uddevalla kommun har fattat beslut om att vatten- och spillvattenledningar ska 
byggas i ert område. Det innebär att din/er fastighet i samband med det förbereds för 
anslutning till kommunalt VA. Arbetet utförs av oss på Västvatten. 

Varför är detta beslut fattat?  
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna vatten- och 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljön.  
 
Förberedande arbete 2019 
Projekteringen1 av VA-ledningarna beräknas starta mars 2019 och vara klar i början 
på 2020. Det första som görs är att projektören på plats hittar lämpliga lednings-
sträckningar, markerar dem och mäter in sträckan. Därefter ska geotekniska2 under-
sökningar utföras innan ritningar och tillhörande textunderlag tas fram. Bifogad ritning 
visar vilka 58 fastigheter som ingår i området som ska anslutas. 
 
Under projekteringstiden kommer personal från Västvatten, våra konsulter och deras 
medarbetare arbeta i anslutning till er fastighet. Vår projektör (ALP Markteknik) kan 
behöva utföra vissa fältarbeten inne på er fastighet, till exempel mäta höjder och 
lägen för den planerade ledningsdragningen. När lämpliga ledningssträckor är 
framtagna kommer vi att skicka ut en begäran om marktillträde för geotekniska 
undersökningar på de marker och vägar där ledningar preliminärt ska läggas.  

Preliminär byggstart 2020 
Den preliminära byggstarten är våren 2020 och arbetet beräknas vara klart vid 
årsskiftet 20/21. Detta kan komma att ändras. Ledningsrättsarbete, biotoputredningar 
och arkeologiutredningar är exempel på sådant som påverkar tiden. 
 

1 Vid projektering bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar etc. på detta. 
2 Med begreppet ”geoteknik” avses jord och berg tekniska egenskaper och tillämpning i 
planering och byggande. 
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Informationsmöte 
Du som berörd fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte när ett 
ritningsunderlag är klart för presentation. Preliminär tid för detta informationsmöte är 
under hösten 2019. Vi kommer även att erbjuda enskilda möten efter detta. 
 
Mer information och kontakt 
På vår hemsida kan du hitta diverse handlingar, kopplade till detta projekt:  

• Ledningskartor läggs upp här när dessa är klara för spridning 
• Tidplaner och andra dokument 
• Kontakt till oss som är delaktiga i projektet  

På sidan kan du följa informationsflödet under projekteringen och prenumerera på 
uppdateringar som görs på hemsidan (för referens, se gärna informationsflödet i det 
pågående projektet ”Vadberget”). 
 
Besök www.vastvatten.se, menyval ”Projekt”. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Peter Dosé 
Västvatten AB 
 
 

Bilagor 
1. Dagordning 
2. Översiktskarta med vilka fastigheter som bedöms anslutas 
3. Kontaktlista under projekteringen 
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