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Katrineholm 16 februari 2015  

Informationsbrev nr 2 om kommunalt vatten och spillvatten 
(avlopp exkl. dagvatten) till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg 
 
Vi har tidigare informerat om att kommunfullmäktige i Flens kommun 2009 beslutade  
att bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten för ovan nämnda områden.  
Beslutet innebär att Flen Vatten och Avfall AB ska ombesörja att ledningar för vatten 
och spillvatten dras fram till alla fastigheters tomtgräns inom områdena och att en för-
bindelsepunkt anvisas. 
 
Kalkyler gjorda av Sörmland Vatten vintern 2013/2014 visade att det är mest ekono-
miskt fördelaktigt att vatten och spillvatten kommer att levereras och omhändertas vid 
Malmköpings vatten- respektive reningsverk. Det kan även bli fråga om så kallat LTA-
system (lätt trycksatta avloppssystem) för delar av fastigheterna i alla tre ovan nämnda 
områden.  
 
Redigerad preliminär tidsplan för områdena (ca 6-12 månaders fördröjning mot 
tidigare information): 

 Konsult för förstudie och detaljprojektering för reningsverk och va-ledningar 
upphandlas under 2015.  

 Nytt tillstånd för Malmköpings reningsverk söks 2015. 

 Under 2016 kommer projektering påbörjas.  

 Ombyggnationen av Malmköpings renings- respektive vattenverk påbörjas 
2016 och slutförs under 2017. 

 2016 påbörjas arbetet med överföringsledningar från Malmköping till  
fritidsområdena ovan. 

 2017 påbörjas byggnationen av vatten- och spillvattenledningar inom fritids-
områdena och avslutas under 2018/2019. 

 
 
I och med att verksamhetsområde bildats så blir samtliga fastighetsägare skyl-
diga att betala anslutningsavgifter för vatten och spillvatten. Anslutningsavgiften 
är en engångsavgift. Avgiften debiteras när förbindelsepunkten är upprättad 
och meddelad fastighetsägaren.  
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Taxa för anslutningsavgifter finns på http://www.sormlandvatten.se/avgifter/va-
anslutningsavgift/ men även på www.flen.se, debitering sker efter den gällande 
taxan då anslutningen sker. 
 
 
Sörmland Vatten kommer fortlöpande att informera fastighetsägarna i områ-
dena. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa vår kundservice 
på telefon 0150-800 100 så hjälper vi dig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sörmland Vatten 
 
 
 
 
 
 
Per Ivarsson,  
Affärsområdeschef VA 
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