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Information om kommunal VA-anslutning 
 
I början av juli gjorde Flens kommun platsbesök för att ge dig som fastighetsägare 
möjlighet att ställa frågor gällande arbetet med detaljplaner i områdena. 
 
Sörmland Vatten erbjöds att delta men pga semestertider fanns ej möjlighet för oss att 
närvara. Ett informationsmaterial gällande det pågående arbetet med kommunalt VA 
fanns på plats. 
 
Vi kommer att kalla till informationsmöten i respektive område i god tid innan 
utbyggnaden påbörjas. På dessa möten kommer det finnas möjlighet att ställa frågor 
om anslutning mm. Utbyggnaden i områdena kommer ske etappvis, du kommer bli 
kallad till informationsmöte när din fastighet berörs. 
 

Förbindelsepunkt vid er fastighet 
 
Vi har tidigare i år skickat ut brev med en föreslagen förbindelsepunkt där ni som 
fastighetsägare ges möjlighet att lämna synpunkter på dess placering.  
Det finns fortfarande ett antal som inte återkopplat om föreslagen 
förbindelsepunkt är accepterad eller om det finns synpunkter. Vi ber er skicka in 
ert ok samt eventuella synpunkter omgående, detta är värdefullt underlag och 
underlättar i vårt fortsatta utredningsarbete. 
De fastighetsägare som har skickat in synpunkter och önskemål om förändrat läge på 
förbindelsepunkten kommer att få en återkoppling under hösten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till dig som fastighetsägare i 
omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg 
och Fållökna 
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Pågående arbeten och preliminär tidplan för projekten 

Överföringsledning Flen-Malmköping 
I projektet med överföringsledning mellan Flen och Malmköping pågår arbete med: 

• Lantmäteriförrättning/ markupplåtelseavtal 
• Färdigställande av bygghandling/ förfrågningsunderlag 
• Bygglovsansökningar 

 
Preliminär tidplan 
2019 Upphandling av entreprenaden 
2020/2021 Byggnation 
2021 Färdigställande/ Driftsättning 
 
I samband med att överföringsledningen anläggs kommer de fastigheter i Malmsjöberg 
som ledningen passerar få sin servisanslutning. 
Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga 
tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning. 
 

Omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna 
I projektet med omvandlingsområdena pågår arbete med: 

• Detaljprojektering i alla tre områdena  
• Utredning av servisanslutningar 
• Bygglovsansökningar 

 
Preliminär tidplan Fornbo 
2019 Upphandling av entreprenaden 
2020/2021 Byggnation 
2021 Färdigställande/ Driftsättning 
 
Preliminär tidplan Malmsjöberg och Fållökna 
2020 Upphandling av entreprenaden 
2020/2021 Byggnation 
2022 Färdigställande/ Driftsättning 
 
Upphandling och byggnation av omvandlingsområdena kommer att ske i flera separata 
entreprenader.  
Anledning till att Fornbo kommer först är att vi vill undvika att två entreprenader pågår i 
Malmsjöberg/ Fållökna under samma tidsperiod. 
Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga 
tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning. 
Vid en eventuell utökning av antalet tomter i Fållökna kommer tidplanen för 
utbyggnaden i det området påverkas. 
 
Information 
Information kring projektet uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. 
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