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Katrineholm 22 september 2022 
  
 
   

  

    Information om anslutning till allmänt VA i Fållökna och del av Malmsjöberg  

Arbetet med utbyggnaden av allmänt VA i Fållökna och del av Malmsjöberg har nu 
pågått en stund. Vi är medvetna om att det är besvärligt i områdena under pågående 
byggnation men hoppas på er förståelse.  
På de vägar där det inte finns möjlighet till rundkörning kommer man under vissa 
tidpunkter inte kunna ta sig till fastigheten med bil. Det finns parkeringsplatser 
anordnad i anslutning till dessa vägar. När arbete pågår är det idé att prata med 
grannarna om möjlighet finns att parkera lite närmare sin fastighet. Det ska alltid 
finnas möjlighet att gå till alla fastigheter. 
Nedan är en karta med placering av de tillfälliga parkeringsplatserna samt de 
provisoriska vägarna som finns/ kommer att finnas i området. 
 

  
 

Till dig som fastighetsägare i Fållökna och del 
av Malmsjöberg 
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Trädfällning 

Innan schaktarbetet påbörjas på respektive gata i området kommer trädfällning och 
kvistning av träd att ske. Detta arbete kommer utföras tidigare än redovisade tider för 
schaktning enligt tidplan. 

Berg i servisanslutning 

I de fall det finns berg i servisanslutningarna görs en frisprängning 2 meter in på er 
fastighet. Detta utförs av säkerhetsskäl för det allmänna Va-nätet samt för att 
underlätta ert arbete vid anslutning till servisen. Tänk på att plocka bort eventuella 
föremål och flytta eventuell växtlighet ni vill ha kvar i anslutning till 
förbindelsepunkten. 

Tidplan 
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Administrativ information 

Nedan har vi försökt samla de frågor som kommit in under våren. 

Servisanmälan, när ska den skickas in? 

När Sörmland Vatten är klara med utbyggnaden av VA och meddelar 
fastighetsägaren att förbindelsepunkten är upprättad så är det möjligt att ansluta. När 
man vill ansluta så skickar man in servisanmälan och då kommer fakturan med 30 
dagars betalning skickas ut. Har man valt att inte skicka in någon servisanmälan så 
kommer det en faktura 1 år efter att vi meddelat att det är klart att ansluta. 

Vill man ansluta sig direkt när det är möjligt kan man redan i dag skicka in sin 
servisanmälan, fakturan skickas inte förens möjligheten att ansluta sig finns. 
(Anslutning kan ske först då entreprenaden är färdigställd och ledningarna driftsatta) 

Vi ser helst att fastighetsägaren avvaktar med sina egna arbeten på tomtmark tills 
våra ledningar i vägen förbi er fastighet är nedlagda. 

Viktigt!! Det är inte tillåtet att ansluta sig till det allmänna Va-nätet vid 
förbindelsepunkten innan vi meddelat att det är klart. 

LTA-placering Boka.se, när i tid skall vi boka det? 

När man skickat in servisanmälan kommer man att få en länk till Boka.se. Där bokar 
man tid för ett ”första besök” med personal från Sörmland Vatten för att gemensamt 
bestämma placering av LTA enheten. I samband med detta besök får man även 
tanken levererad.  

Tillsammans med tanken följer monteringsanvisningar som är viktigt att man läser 
och överlämnar till eventuell entreprenör man anlitat för arbetet. Det följer även med 
en blankett för egenkontroll där fastighetsägaren ska intyga att arbetet är utfört på ett 
korrekt sätt.  

När arbetet på fastigheten är färdigt skall en färdiganmälan fyllas i och skickas in. 
Man får då en ny länk där man kan boka en tid för slutbesiktning och driftsättning. I 
färdiganmälan intygar man att arbetet är korrekt utfört. 

Viktigt!! Är inte installationen korrekt utförd enligt monteringsanvisningar vid 
slutbesiktning riskerar man att driftsättningen inte kan ske och att man får 
betala bomkörningsavgift.   

Slamtömning/ sluttömning  

Innan arbetet påbörjas på er gata är det önskvärt att ni vid behov beställer 
slamtömning innan schakt påbörjas då det kan bli begränsad framkomlighet för 
slambilen.  

När er fastighet är ansluten till det allmänna Va-nätet behöver er befintliga slambrunn 
slut tömmas. Om inte er LTA-enhet placeras på samma ställe som er befintliga 
slambrunn behöver tömning inte ske samtidigt som driftsättningen. Sluttömning 
beställs via Sörmland Vattens kundservice.  

 

 

 



 

Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 Fax: 0150-800 199 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm Webb: www.sormlandvatten.se 
    

 

Information kring projektet finns på vår hemsida. 

Har du frågor/funderingar titta gärna ”Frågor och svar” under respektive omvandlingsområde 
Malmsjöberg och Fållökna på vår hemsida om svaret finns där. Annars går det bra att skicka 
frågan till kundservice@sormlandvatten.se 
 

 

Med vänlig hälsning 
Sörmland Vatten och Avfall AB 


