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VA-utbyggnad Ekeby  

Information om kommande utbyggnad 

Enligt det brev som skickades ut sommaren 2021 var kommunens avsikt att VA-utbyggnaden i Ekeby 

skulle påbörjas samma höst. Arbetet skulle då kunna färdigställas till årsskiftet 2022/2023.  

Tyvärr har bland annat ett försenat beslut om ledningsrätt gjort att arbetet inte har kunnat påbörjats.   

Entreprenadstart  

Det som händer nu är att vi kommer att handla upp en entreprenör. Vår förhoppning är att ett 

kontrakt tecknas så att entreprenadstart kan ske sommaren 2022. När en entreprenör är kontrakterad 

kommer vi att kalla till ett informationsmöte där entreprenören och byggledaren får möjlighet att 

presentera sig och berätta om kommande arbete. Information kommer också att distribueras digitalt 

via Sittuvikens samfällighetsförening för de fastighetsägare som inte kommer att kunna närvara på 

möte.  

Ledningsutbyggnaden beräknas ta cirka 1 år. Vår tidigare ambition att förse Ekeby med kommunalt 

VA vid årsskiftet kommer alltså inte att kunna fullföljas. 

Kommunens ansvar 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster för dricksvatten och spillvatten (avlopp) gäller från 

och med 1 januari 2023. Kommunen har därför för avsikt att från och med den 1 januari 2023 och tills 

dess att utbyggnaden av det kommunala VA-systemet är färdigt att tas i bruk, ta över drift och skötsel 

av befintliga avloppsbäddar M1-M4, avloppsreningsverket Wallax med tillhörande avloppsbädd samt 

dricksvattenbrunnen på Situna Ängsväg. 

Kommunen kommer inte att ansvara för några enskilda och/eller samfällda spillvattenpumpar, 

spillvattentankar eller dricksvattenpumpar. 

Lägga ledningar på den egna fastigheten  

Eftersom det är ett LTA-system som ska byggas i Ekeby tillhandahåller kommunen LTA-enheten 

(pump, sump och larm). Det är dock fastighetsägarens ansvar att, enligt kommunens anvisningar, 

anlägga sumpen (avloppstanken) på den egna fastigheten. 

Det är tillåtet att påbörja VA-installationer inne på den egna fastigheten innan kommunens hela VA-

system är färdigbyggt. Fastighetsägaren kommer därför att kunna avropa sumpen från kommunen 

från och med 15 augusti i år.  
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Men det är inte tillåtet att koppla på egna vatten- och avloppsledningar till 

förbindelsepunkten innan kommunen har anvisat denna till fastighetsägaren.  

Det gör kommunen genom att skicka ut anläggningsfakturan och förbindelsepunktskartan när allt är 

färdigt. Det är också först då som pumpen kan installeras av kommunens driftpersonal. 

Har du några frågor?  

Hör gärna av dig till mig direkt. 

 

Vänliga hälsningar 
 
Gunilla Lundström 

Projektledare VA-avdelningen, konsult 

E-post: gunilla.a.lundstrom@projektledarhuset.se 

Postadress: Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn 

 

 

 

 
Mer information finns på kommunens hemsida: 

nynashamn.se/vaplan  ”Utbyggnad av kommunalt VA” 

nynashamn.se/anslutava  ”Ansluta till kommunalt vatten och avlopp”  
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