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Informationsbrev till boende iKagghamra november

Vatten- och avloppsutbyggnaden i Kagghamra börjar bli klar. Vi
bedömer att de allmänna ledningarna kommer att vara i drift vid
årsskiftet. I det här brevet berättar vi kortfattat om anslutningsprocessen.
Förbindelsepunkten
Vi lägger ledningen till förbindelsepunkten, som ligger 0,5 meter utanför
tomtgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA
anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Fastighetsägaren
ansvarar för att anlägga ledningar från förbindelsepunkten till bostadshuset.
Anslutningsprocessen
Anslutningsprocessen ser olika ut beroende på om du ska bygga ett
nytt hus eller om du vill ansluta ett befintligt hus. Ska du bygga ett nytt
hus behöver du ansöka om bygglov. Om du ska ansluta ett befintligt hus
behöver du lämna in en anmälan till bygglovsenheten.
Tänk på att söka bygglov i god tid.
Du ska också lämna in en servisanmälan till VA-avdelningen för att få
ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Därefter kan du gå vidare i anslutningsprocessen. Tänk på att den skiljer sig något åt beroende på om
du behöver en LTA-station eller inte.

För att ansluta – gör så här
I första hand hänvisas du som fastighetsägare att gå in på
www.botkyrka.se/kagghamra. Där hittar du all information du behöver
för att ansluta till kommunalt VA. Du kommer till en tydlig guide för anslutningsprocessen och ser vilka blanketter du behöver fylla i och skicka
in till oss.
Du som inte har tillgång till en dator eller behöver hjälp med att fylla i
blanketterna är välkommen att ringa oss. Du hittar kontaktuppgifterna på
den sista sidan i det här brevet.
För dig som behöver en LTA-station (Lätt Trycksatt Avlopp)
Flera fastigheter i Kagghamra kommer att behöva en LTA-station. På
bifogad bilaga framgår vilka fastigheter som behöver en LTA-station.
Dagvatten
Dagvatten från stuprör, dränering och hårdgjorda ytor måste tas
om hand inom fastigheten. Dagvattnet får alltså inte kopplas in i avloppet. Vägföreningen ansvarar för dagvattenavledningen i området.
Slamavskiljare eller sluten tank
Har du en slamavskiljare och/eller en sluten tank så behöver den tas ur
bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA. Sluttömning beställs av SRV Återvinning AB.
Botkyrka Stadsnät
Tomrör för fiber finns framdraget till tomtgräns. Fiber beräknas komma år
2020 till Kagghamra, men om ni nu anlägger er vatten- och avlopps-servis är det bra att förbereda med ett tomrör för fiber i dimension PE 40.
Önskas ytterligare information kan du kontakta Botkyrka Stadsnät på
tel 08 530 67670 eller via deras webbplats: www.botkyrkastadsnat.se

Särtaxa och anslutningsavgift
I Kagghamra gäller särtaxa för VA-avgiften. Se bifogad bilaga och läs
mer på www.botkyrka.se/kagghamra.
När vi fått din servisanmälan kommer vi skicka en anslutningsfaktura.
Informationsbod
Vi kommer att ställa upp en informationsbod i Kagghamra med ett visningsexemplar, en pumpstation i genomskärning och finnas på plats för
att svara på frågor. Vi återkommer med information om tid och plats.
Mer information och svar på vanliga frågor
Du hittar mer information och svar på många frågor på kommunens
webbplats: www.botkyrka.se/kagghamra
Det går också bra att ringa till oss.
Kontaktuppgifter
08-530 610 00
va@botkyrka.se
Botkyrka kommun
Tekniska förvaltningen,
VA-avdelningen
147 85 Tumba
www.botkyrka.se/kagghamra

