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Information om kommunalt VA i Långsjö
Tanums kommuns arbete för att ansluta Långsjö 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 en detaljprojektering där man tittar mer i detalj på varje fastighet.
Som nämndes i tidigare informationsbrev måste kommunen dessutom, där det är nödvändigt,
upprätta överenskommelser med berörda fastighetsägare. Detta arbete pågår.
Målsättningen är att detaljprojektering skall vara färdig under hösten 2020 för att kommunen
därefter ska kunna påbörja upphandling av den entreprenör som blir ansvarig för
genomförandet.
Entreprenaden förväntas påbörjas under sommarhalvåret 2021. Utförandet beräknas ta cirka
12 månader.
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
Vi önskar få in information från er angående var de befintliga enskilda anläggningarna för
avlopp och dricksvatten för er fastighet är placerade. Se bifogad karta. Vänligen markera
enligt instruktioner på bifogad karta och skicka tillbaka till oss senast 2020-08-31.
Nedan information behövs för att kommunen ska kunna slutföra detaljprojekteringen för varje
fastighet.
•
•
•

Befintlig enskild vattentäkt
Befintlig enskild avloppsanläggning
Eventuellt önskemål om annan anslutningspunkt än den som är angiven på ritningen
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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
I första hand önskar vi att ni fotograferar eller scannar materialet och skickar det via e-post till
thomas.jansson@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,
Thomas Jansson, 45781 Tanumshede eller lämnas in i Tanums kommuns kundcenter på
Tedacthuset, Storemyrsvägen 2 i Tanumshede.

Omfattning
Det område som är med i tekniska nämndens plan för utbyggnad av kommunalt VA är
markerat i kartbilden nedan. Det är samma omfattning av fastigheter som angivits i tidigare
informationsbrev. Detta brev skickas till de markerade fastigheternas ägare. Det är alltså
fastigheter som kan få en kommunal VA-anslutning och/eller är berörd av ledningsdragning.

Område som ingår i planen för kommunal VA-utbyggnad. Fastigheter som är aktuella för
kommunalt VA är markerade med rött.
Plan för ledningsnät
Då förprojekteringen nu är klar vet kommunen vilka markägare som berörs av
ledningsdragning. Berörda kommer att kontaktas av kommunens konsult, Lennart Lenman.
Han kommer att vara behjälplig med överenskommelser om ledningsrättsupplåtelse. Se
kontaktuppgifter längst ner i brevet.
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Besiktning av fastigheter
För att försäkra sig om att de markarbeten som görs inte medför några skador på fastigheterna
så kommer berörda fastighetsägare att bli kontaktade av kommunen utsett företag som utför
besiktning före och efter entreprenaden. Kostnader för dessa besiktningar bekostas av
kommunen.
Övergripande information
Avloppsvattnet från Långsjö kommer att pumpas via Kämpersvik till Bodalens
avloppsreningsverk, som ligger söder om Grebbestad.
Ledningar för både vatten och spillvatten (avlopp) kommer att läggas mellan Fjällbacka och
Kämpersvik. Detta arbete kommer att påbörjas efter sommaren 2020.
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 29-31 så kommer vi inte ha möjlighet att svara på frågor på grund av
semester.
Vi återkommer med mer information längre fram.
Med vänlig hälsning
VA-avdelningen, Tanums kommun

------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktuppgifter
Gällande projektet
Projektledare Thomas Jansson, 0525-18274, thomas.jansson@tanum.se
Projektledare Pär Nyström, 0525-18669, par.nystrom@tanum.se
Gällande avgifter, anslutning, blanketter och liknande:
Jenny Axelsson, 0525-18347, jenny.axelsson@tanum.se
Karin Görfelt, 0525-18367, karin.gorfelt@tanum.se
Konsult i markfrågor/ledningsrätt:
Lennart Lenman, 0725-872119, lennartlenman@gmail.com
VA-projektör:
Aqua Canale, Anna Mühlenbock, 0739-238842, am@aquacanale.se

