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Från fritidshus till boende året runt 

 

I Oxelösund finns stora möjligheter till attraktivt boende med 

närhet till natur och hav. Fler och fler som bott i våra 

fritidshusområden väljer att bli åretruntboende, vilket är 

glädjande. Därmed övergår fler fritidshusområden i Oxelösund 

till boende året om och vi anlägger därför kommunalt vatten och 

avlopp i flertalet områden. Detta för att kunna leva upp till 

kraven på bra dricksvatten och bättre rening av avloppsvattnet. 

I denna broschyr beskrivs processen med utbyggnationen av 

kommunalt vatten- och avloppsledningsnät, samt vilka 

kostnader och avgifter du som fastighetsägare kan få.  

Nu bygger vi ut den kommunala vatten- och 

avloppsanläggningen till Granliden. När anläggningen är 

utbyggd och godkänd för användning kommer Oxelö Energi att 

ta över driften och underhållet. 

I samband med utbyggnationen av vatten och avlopp kommer 

vårt stadsnät att bygga ut sitt bredbandsnät. Du kommer 

därmed även att få möjlighet att ansluta din fastighet till 

stadsnätet i Oxelösund. 

Granlidens elnät går i dag via luftledningar, dessa ledningar 

kommer att ersättas och förstärkas med ett nytt elnät som 

kommer att grävas ner i marken. 

Alla dessa insatser kommer att göra Granliden väl rustat för att 

bo i, året om.   
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Utbyggnad av vatten och avlopp  

 

Oxelösunds kommun bygger ut de anläggningar som behövs 

för att du ska få tillgång till kommunalt dricksvatten och även 

kunna rena avloppsvattnet efter toalett, disk och tvätt. 

Din fastighet kommer få en så kallad förbindelsepunkt. 

Förbindelsepunkten är det ställe där din fastighet ansluts till de 

kommunala vatten och avloppsledningarna. Normalt brukar 

förbindelsepunkten placeras cirka 0,5 meter utanför 

fastighetsgränsen.  

 

 

 

Ett avtal brukar upprättas vilket ger oss rätt att utföra 

sprängnings- och schaktarbeten cirka 1 meter in på fastigheten. 

Detta görs för att minska risker för skador på 

förbindelsepunkten när du som fastighetsägare sedan ska 

ansluta dina ledningar. Om sprängningsarbeten utförs 

besiktigas berörda byggnader före och efter sprängningen.  
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Ansvaret för vatten- och avloppsanläggningen regleras i 

Oxelösunds kommuns allmänna bestämmelser om vatten och 

avlopp, ABVA och i lagen om allmänna vattentjänster 2006:412. 

I korthet säger lagen att Oxelö Energi i egenskap av huvudman 

ansvarar för allmänna ledningar och pumpstationer fram till 

fastighetens förbindelsepunkt. Du som fastighetsägare ansvarar 

för ledningarna från förbindelsepunkten fram till din fastighet 

och alla ledningar inom din fastighet samt att arbetet med 

ledningarna inom din fastighet är korrekt utförda. 

Lättrycksavlopp, LTA 

Eftersom LTA-systemet är ett trycksatt system kan ledningarna 

följa topografin. Ledningarna kan läggas grunt med el-

uppvärmning alternativt på frostfritt djup eller med isolering. 

LTA-enheten består av pump, pumpbrunn, styrenhet och larm. 

Vi på Oxelö Energi tillhandahåller LTA-enheten, men du som 

fastighetsägare står för installationen, vilket innebär att du som 

ansvarar för att gräva ner pumpbrunnen, dra fram el till pumpen 

och koppla ihop ledningarna med pumpbrunnen. Oxelö Energi 

ansvarar sedan för reparation av pumpen. Vad som får tillföras 

avloppet finns att läsa i ABVA, som finns tillgänglig på Oxelö 

Energis hemsida www.oxeloenergi.se under fliken Vatten och 

avlopp, under Avtal, priser och lagar.  

Den LTA-enhet som kommer att användas i ditt fall kommer 

från Skandinavisk Kommunalteknik AB och heter LPS2000E 

och är cirka 2,5 m djup. Pumpens motoreffekt är cirka 730 W. 
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Arbete du behöver göra i samband med 

utbyggnationerna 

 

För att arbetet ska fungera på bästa sätt behöver du  

• Flytta på de ägodelar som står utanför din fastighetsgräns  
som husvagnar, båtar, bilar eller liknande. 
 

• Flytta på staket och häckar som står utanför 
fastighetsgränsen. 
 

• Beställa tömning av avloppstankar i god tid. 
 

• Planera så att du undviker stora leveranser och tunga 
transporter till din fastighet. 
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Inför inkopplingen av vatten och avlopp 

 

Vid anslutning till det allmänna LTA-systemet kommer du få en 

LTA-pumpenhet av oss på Oxelö Energi. Pumpen ägs sedan av 

Oxelö Energi. Du som fastighetsägare ansvarar för 

installationen av pumpen samt äger och bekostar de arbeten 

som behövs för att sammankoppla pumpenheten till VA-nätet. 

Som fastighetsägare har du även ansvar för att dra fram el till 

pumpen samt driften av pumpen därmed ansvarar du för 

kostnaderna vad gäller elarbeten och drift.  

Pumpenhetens placering bestäms i samråd med oss på Oxelö 

Energi. Vi ställer dock följande krav på installationen.  

• LTA-anläggningen ska utföras enligt tillverkarens anvisningar 

som bifogas vid leverans av pumpbrunnen samt att 

tillgänglighetskraven enligt ABVA följs. 

• Inkopplingen av el ska vara monterad. Ljud- och ljuslarm ska 

sitta på en väl synlig och hörbar plats som hall, kök eller 

trapphus. Larmen får inte sitta bakom en stängd dörr.  

• Du ansvarar för hela reparationskostnaden om fastighetens 

del av tryckavloppsledning är igensatt av främmande föremål 

eller är frusen.  

• Att du själv bekostar slamsugning av pumpbrunnen om det 

finns grus, sand eller andra föremål förutom toapapper och 

fekalier (urin, avföring) i brunnen eller om brunnen är 

överfylld. Som fastighetsägare har du även ansvaret att byta 

och bekosta en ny elektrisk styrenhet om den går sönder. 

• Regler för hur installationer av vatten och avlopp ska utföras 

finns i Boverkets byggregler, BBR.  
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Vattenmätare 

 

En vattenmätare kommer att monteras i din fastighet. Vi på Oxelö 

Energi ordnar med vattenmätare och monterar den. Mätarkonsolen 

som vattenmätaren monteras i får du från oss men du ansvarar för 

installationen av mätarkonsolen och är sedan ägare av den. 

Din mätarkonsol kan du hämta på vårt driftkontor på Sjögatan 3 i 

Oxelösund. Kontakta Patrik Hällström via vårt Kundcenter på telefon 

0155-388 40 . 

• Du som fastighetsägare ser till att ha en lättåtkomlig och 

uppvärmd plats för montering av vattenmätaren enligt Oxelö 

Energis anvisningar. Vattenmätaren får inte byggas in eller 

placeras bakom annan utrustning. 

• Som fastighetsägare är du skyldig att skydda vattenmätaren mot 

värme, kyla och stötar så att den inte skadas.  

• Mer information om din vattenmätare finns i ABVA på Oxelös 

Energis hemsida www.oxeloenergi.se under fliken vatten och 

avlopp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxeloenergi.se/
http://www.oxeloenergi.se/
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Vad du betalar för 

 

Avgifter för vatten och avlopp 

Oxelösunds kommun gör stora investeringar i ledningar och 

anläggningar för att kunna förse ett område med dricksvatten och 

avloppsrening. Anläggande, drift och underhåll av de kommunala 

vatten- och avloppsanläggningarna finansieras med avgifter.  

Kommunens VA-taxa består av två delar 

• Anläggningsavgifter (engångsavgift) och 

• Brukningsavgifter (periodiska avgifter)  

Taxan för vatten och avlopp beslutas av kommunfullmäktige.  

Aktuell taxa finns på Oxelö Energis hemsida under  

fliken ”vatten och avlopp” på www.oxeloenergi.se 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som alla fastighetsägare 

inom utbyggnadsområdet är skyldiga att betala. Du kommer att få en 

faktura från Oxelö Energi så snart VA-nätet är framdraget till 

förbindelsepunkten vid din fastighet.  

När anläggningsfakturan är betald kan du som fastighetsägare 

ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet och teckna ett 

VA-abonnemang. För att göra detta skickar du in en servisanmälan, 

blanketten finns att hämta på Oxelö Energis hemsida 

www.oxeloenergi.se under fliken vatten och avlopp. 

Som fastighetsägare bekostar du själv ledningsdragningen från 

huset till förbindelsepunkten. Du ansvarar som tidigare nämnts för 

installationen av vattenledningarna inom din fastighet samt äger och 

bekostar anordningar som behövs för att sammankoppla eventuell 

pumpenhet med VA-nätet. 

 

 

http://www.oxeloenergi.se/
http://www.oxeloenergi.se/
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Stadsnät och el 

 

I samband med att vatten och avlopp grävs ned i Granliden kommer vi 

att förbättra elnätet. Därmed tar vi bort luftledningarna och installerar ett 

elnät som kommer att grävas ner i marken. Du som inte har ett 

elmätarskåp placerat på din husfasad i nuläget får möjlighet att få ditt 

mätarskåp flyttat och kommer att bli kontaktad av oss på Oxelö Energi. 

Vi kommer även att bygga ut vårt fibernät och kan erbjuda dig en 

anslutning till Stadsnätet så att du därmed kan få tillgång till internet, tv 

och telefoni. 

Du som beställer anslutning till Stadsnätet eller flytt av ditt elmätarskåp 

kommer att få möjlighet att påverka var du vill installera detta på din 

tomt. 

Om du väljer att inte ansluta dig till Stadsnätet direkt, så kommer 

möjligheten ändå att finnas i framtiden, dock till ett annat pris än nu vid 

utbyggnationen. 

 

Läs mer om Stadsnätet i Oxelösund på  www.oxds.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxds.se/
http://www.oxds.se/
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Ansvar, ersättning och kontakt  

  

Ansvar för dagvatten 

Dagvatten är ett vatten från regn och snösmältning som rinner av 

tillfälligt på mark, grönytor och tak. Du som fastighetsägare har 

ansvar för att ta hand om dagvattnet. Dagvattenledningar kommer 

inte att byggas ut till Granliden och därför behöver du fortsatt att ta 

hand om dagvattnet vid din fastighet även efter utbyggnationen.  

Längs de lokala vägarna bör de öppna dikena klara att leda bort 

vattnet från vägarna och tomterna. Att antalet fastigheter har ökat 

medför fler ytor som inte kan absorbera vattnet vilket i sin tur 

orsakar problem vid mycket regn. Därför är det viktigt att bevara 

större ytor med naturmark som kan ta vara på allt vatten vid rikliga 

regnväder. Dock är Granlidens markförhållanden gynnsamma och 

har ingen större risk för översvämningar vid kraftig nederbörd. 

För att kunna ta hand om dagvattnet på ett bra sätt rekommenderar 

genomsläppliga material med naturlig infiltration som sand eller 

grus, i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Ersättning för privat VA-anläggning som inte kommer användas 

När utbyggnationen av vatten och avlopp nu görs till Granliden kan 

det i vissa fall bli aktuellt med en ekonomisk ersättning om du idag 

har en spillvattenanläggning som blir onyttig och därmed inte 

kommer att användas efter det att fastigheten anslutits till VA-nätet.  

Om du har en privatlösning vad gäller ditt avlopp och spillvatten så 

kontakta Jonny Jakobsson på 0155-388 48 så får du mer 

information. 
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Kontakt  

För att arbetet ska flyta på så bra som möjligt kommer all 

kommunikation gå genom styrelsen för Samfälligheten. Om du har 

en fristående fastighet kommer dialogen gå via din entreprenör eller 

med Oxelö Energi. 

Observera! Inga privata entreprenader får förekomma under 

huvud-entreprenaden. Oxelö Energi återkommer när privata 

entreprenader får börja och gör det i dialog med entreprenören.   

 

Under utbyggnationen kan det förekomma 

• Kapning av grenar och träd i närhet till schakten 

 

• Tillfällig flytt av ledningar  

 

• Tillfälliga stationer för sophämtning där det behövs, 

information om förändringar i god tid 

  

Vi hoppas du har överseende och förståelse för att det under 

tiden för arbetet kan förekomma 

• Sprängning  

 

• Begränsad framkomlighet 

 

• Mycket oväsen 

 

• Leriga vägar 

 

• Tillfälliga parkeringar 

 

Men allt detta krävs för att Granliden ska kunna omvandlas till ett 

område att bo bra i hela året runt. 

Tack för din förståelse!  


