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Information om kommunalt VA i Ulmekärr 
Tanums kommuns arbete för att ansluta Ulmekärr till det kommunala VA-nätet fortgår och 

kommunen vill med detta brev informera om status för projektet. 

Tidplan 

Den övergripande förprojekteringen (planläggningen) av ledningsnätet är i sin slutfas och går 

nu in i mer detaljerad projektering, där man tittar mer i detalj på varje enskild fastighet. 

Målsättningen är att projekteringen skall vara färdig under hösten 2021 för att kommunen 

därefter ska kunna påbörja upphandling av den entreprenör som blir ansvarig för 

genomförandet. Entreprenaden förväntas påbörjas under första halvåret 2022. Utförandet 

beräknas ta cirka 1 år. 

Det finns vid offentliga upphandlingar alltid en risk att beslutet överklagas av andra 

entreprenörer vilket kan skapa en viss osäkerhet i tidplanen. 

Information från respektive fastighetsägare  

För att underlätta projekteringsarbetet önskar vi få in information från Er angående var de 

befintliga enskilda anläggningarna för avlopp (spillvatten)1 och dricksvatten för er fastighet är 

placerade, samt gärna en beskrivning av hur dagvattnet2 tas om hand. Om du inte vet allt vi 

frågar efter, så svara efter bästa förmåga.  

Den bifogade bilagan visar en kartbild på Er fastighet. Vänligen markera befintliga 

anläggningar enligt instruktionerna nedan på bifogad karta och skicka tillbaka till oss senast 

2021-07-01.  

Instruktion - markering på kartbilaga  

Befintlig enskild vattentäkt  

Markera med en ring (O) på kartbilagan läget för befintlig enskild vattentäkt 

(dricksvattenbrunn). Om fastigheten i stället är ansluten till Ulmekärrs samfällighetsförenings 

vattenledningssystem, markera var/hur detta sker. 

 

 
1 Spillvatten är avlopp från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen, 

alltså allt avlopp inifrån huset. Ibland används avlopp som en samlingsterm för både spillvatten och dagvatten, 

men i detta fall är det viktigt att skilja på dessa. Kommunen kommer att anlägga spillvattenledningar, dit dag- 

och dräneringsvatten absolut inte får anslutas.  
2 Dagvatten är regn- och/eller smältvatten som tillfälligt avrinner från tak- och markytor. Även dräneringsvatten 

räknas till dagvatten. 
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Befintlig enskild avloppsanläggning 

Markera med en kryss (X) på kartbilagan läget för befintlig enskild avloppsanläggning. Om 

anläggningen består av flera anläggningsdelar (till exempel tankar, slamavskiljare, 

infiltrationsanläggningar etc.), markera/rita om möjligt alla dessa. 

Dagvattenhantering  

Kommunens projekt syftar till att ansluta berörda fastigheter till kommunala vatten- och 

spillvattensystem, men även behovet för anläggande av kommunalt dagvattensystem utreds.  

Notera att det i så fall rör sig om ett system för omhändertagande av dagvatten från enskilda 

fastigheter och att vägdagvatten, vägdiken etc. är väghållarens (Ulmekärrs 

samfällighetsförenings) ansvar och förutsetts få fungera som befintligt.  

Viktigt är att dag- och dräneringsvatten inte får kopplas till kommunala spillvattenledningar.  

1) Markera och förklara gärna i text Er nuvarande dagvattenhantering.  

2) Beskriv gärna om ni har problem med dagvatten idag, eller om ni ser ett behov av 

omhändertagande av dagvatten i kommunal regi.  

Anslutningspunkt 

På kartbilagan visas ett förslag på placering av anslutningspunkt. Markera eventuellt 

önskemål om annan anslutningspunkt än den som är angiven på ritningen. 

Den anslutningspunkt som finns med på ritningen är kommunens förslag. Ni som 

fastighetsägare har nu chansen att ange önskemål om annan anslutningspunkt. I den mån det 

är ekonomiskt och praktiskt rimligt så kommer kommunen att ta hänsyn till önskemålen. 

Svar till kommunen  

Era svar till oss önskar vi i första hand mottaga digitalt genom att ni fotograferar av, eller 

scannar in, ert material och skickar det via e-post till gunnar.jungqvist@tanum.se  

Använd gärna (eller ange) den e-postadress som ni önskar bli kontaktade på för eventuellt 

kommande diskussioner och frågor så registreras denna i kommunens information om 

fastigheten. 

Alternativt kan ritningen skickas med post till Tanums kommun, Tekniska förvaltningen, 

Gunnar Jungqvist, 457 81 Tanumshede eller lämnas in i Tanums kommuns kundcenter på 

Tedacthuset, Storemyrsvägen 2 i Tanumshede.  

Villapump 

För vissa fastigheter i området är det aktuellt att pumpa spillvattnet.  

Där kommunens projektör gjort bedömningen att Er fastighet kommer att behöva pumpa 

spillvattnet har detta brev en bilaga med ytterligare information.   

Generellt gäller att lägsta tillåtna golvnivå där det finns invändigt avlopp (toalett, handfat, 

golvbrunn etc.), ska vara 30 cm över marknivån i anslutningspunkten. Kan inte kravet 

uppfyllas ska fastighetsägaren pumpa spillvattnet till anslutningspunkten. 

Omfattning 

I projektet är det i dagsläget samma omfattning av fastigheter som angivits i tidigare 

informationsbrev. Detta brev skickas till fastigheternas ägare. Det är alltså fastigheter som kan 

få en kommunal VA-anslutning. 

mailto:gunnar.jungqvist@tanum.se
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Besiktning av fastigheter  

För att försäkra sig om att de markarbeten som görs inte medför några skador på fastigheterna 

så kan berörda fastighetsägare komma att bli kontaktade av kommunen utsett företag som 

utför besiktning före och efter entreprenaden. Kostnader för dessa besiktningar bekostas av 

kommunen. Det åligger utsett företag att bedöma omfattningen av besiktningen i området i 

förhållande till de markarbeten som planeras. Alla fastighetsägare i området kontaktas inte.   

Övergripande information 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar, till exempel runt brevet 

eller den information som vi önskar få in från er.  

Under veckorna 28-32 så kommer vi inte ha möjlighet att svara på frågor på grund av 

semester. 

 

Vi återkommer med mer information längre fram.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Gunnar Jungqvist 

Projektingenjör, Tekniska förvaltningen, Tanums kommun 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kontaktuppgifter 

Gällande projektet 

Projektledare Gunnar Jungqvist, 0525-18388, gunnar.jungqvist@tanum.se  

 

Gällande VA-taxor, avgifter, anslutning, blanketter och liknande: 

Jenny Axelsson, 0525-18347, jenny.axelsson@tanum.se  

Karin Görfelt, 0525-18367, karin.gorfelt@tanum.se   
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