
 

 

Tekniska förvaltningen 

Gunnar Jungqvist 

 

 

Datum: 

2021-03-10 

 

 

 

 

 

457 81Tanumshede Besöksadress: Storemyrsvägen 2 (Tedact) Tel 0525-180 00 Kundcenter Telefax 0525-183 00  

 Pg 824 20-1  Bg 429-8634   Org.nr 212000-1348    E-post: tn.diarium@tanum.se  

«Namn» 

«Adress» 

«Postnummer» «Postort» 

 

«Fastighetsnamn» 

 

Information om kommunalt VA i Ulmekärr 
Tanums kommun planerar att inom några år ansluta Ulmekärr till det kommunala VA-

nätet.  

 

Tidplan 

Projektering av ledningsnätet har påbörjats och just nu pågår inmätning av området via 

vår utsedda konsult. Innan anläggandet av nya ledningar kan påbörjas så ska bland annat 

projektering, tillträde till mark och upphandling av entreprenad vara klart. 

Genomförandet pågår således i flera steg varav det första nu är påbörjat. Datum för 

färdig anläggning är i dagsläget inte fastsatt men enligt översiktlig tidplan planeras detta 

till någon gång under 2023.  

 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har en plan för utbyggnad av kommunalt VA i områden där det tidigare 

varit enskilda avlopp, men där bebyggelsen är relativt tät och där behov nu finns av 

gemensamt VA. Kommunen har skyldighet att ordna detta enligt § 6 i Lagen om allmänna 

vattentjänster (LAV). 

Planen uppdaterades senast december 2020 och i den framgår att VA i Ulmekärrsområdet ska 

vara klart 2023.  

 

Omfattning 

Ulmekärr ligger beläget strax norr om Grebbestad tätort. I delar av området finns idag 

kommunala VA-ledningar och många fastigheter ingår redan i det kommunala 

verksamhetsområdet för VA, och är anslutna. Det finns också flera grupper och enskilda 

fastigheter som är anslutna till kommunalt VA genom så kallade avtalsområden. 

Att ansluta hela Ulmekärrsområdet till kommunalt VA innebär således anslutning av flera 

mindre områden, som ligger utanför det område som redan är anslutet. Det är ca. 45 

fastigheter som ska anslutas. 



Det område som är med i tekniska nämndens plan för utbyggnad av kommunalt VA och 

som således är föremål för anslutning är markerat i kartbilden nedan. Detta brev skickas 

till de markerade fastigheternas ägare.  

 

Figur 1 Område som ingår i planen för kommunal VA-utbyggnad. Fastigheter som ska anslutas är markerade med rosa. 

 

Fortsatt information 

Vi återkommer med mer information om projektet längre fram.  

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar! 

 

Med vänlig hälsning 

Tekniska förvaltningen, Tanums kommun 

Gunnar Jungqvist, projektingenjör  
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