
  

KALMAR VATTEN AB Besöksadress Telefon Hemsida och mejl Plusgiro Org.nr. 
Box 817 Trädgårdsgatan 10 Kundservice www.kalmarvatten.se   
391 28 Kalmar 392 35 Kalmar 0480-45 12 10 info@kvab.kalmar.se 55 05 57-3 556481-7509 

 

Din kontaktperson: Datum: Projektnummer: 
Linda Kraft Unosson 2020-05-13 3677 
linda.kraft-unosson@kvab.kalmar.se 
0480-45 12 10 

 
Till fastighetsägare utanför 
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Kvarnlyckan  

 
 
 

Information om möjlighet till anslutning till 
kommunalt vatten och spillvatten 
 
Kalmar Vatten bygger under hösten 2020 ut allmänt VA till 
verksamhetsområde Kvarnlyckan. Till kommunen och till Kalmar Vatten har 
det inkommit önskemål om utbyggnad av allmänt VA till fastigheter som 
ligger utanför verksamhetområdet. Denna information skickas till de 
fastighetsägare som har framfört önskemål om allmänt VA och de 
fastigheter där vi passerar med ledningssträckningen vid utbyggnationen.  
 
I Kalmar kommun ansvarar Kalmar Vatten för den allmänna 
(=”kommunala”) VA-försörjningen. Under hösten 2020 kommer allmänt 
VA att byggas ut till de fastigheter som kommer att ingå i verksamhetsrådet 
för Kvarnlyckan. Till grund för utbyggnaden ligger Kalmar kommuns VA-
plan, antagen av kommunfullmäktige 2016-01-25 (”Vatten och avlopp, 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen, KS 2015/0385). Verksamhetsområdet 
för Kvarnlyckan är fastställt av kommunfullmäktige i mars 2020. 
 
Det är Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som reglerar 
kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering 
för sina invånare. Enligt 6 § är kommunen skyldig att ordna med vatten och 
avlopp om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön och det omfattas av ett större sammanhang (ca 20-30 fastigheter). I 
arbetet med VA-planen för Kalmar kommun har utredningsområden som 
kan omfattas av 6 § identifierats. Där kommunen är skyldig att ordna med 
vatten och avlopp fastställs ett verksamhetsområde och allmänt VA byggs ut 
enligt en prioriteringsordning. De fastigheter som kommer att ingå i 
verksamhetsområdet för Kvarnlyckan framgår av kartan på nästa sida. VA-
planen finns tillgänglig i sin helhet på kommunen hemsida. 
 
Fastigheter som inte ingår i ett kommunalt verksamhetsområde kan, om 
möjlighet finns, likväl erbjudas anslutning av allmänna vattentjänster. Om 
kapacitet finns och övriga förutsättningar för anslutning är uppfyllda, finns 
det möjlighet för enstaka eller flera fastigheter att ansluta till det allmänna 
ledningsnätet via avtal med Kalmar Vatten som huvudman. I dessa fall 
erbjuds aktuell fastighet/fastigheter en inkopplingspunkt i direkt anslutning 
till allmän huvudledning, vilket innebär att fastighetsägaren/fastighetsägarna 
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har eget ansvar för framdragning av privata ledningar fram till erbjuden 
inkopplingspunkt.  
 
Om fler än en fastighet vill ansluta till det allmänna ledningsnätet krävs att 
en samfällighetsförening bildas. Ett bildande av en samfällighetsförening är 
ett sätt att förvalta gemensamma anläggningar, vilket innebär att föreningen 
äger alla ledningar och övriga nödvändiga installationer i form av en så 
kallad gemensamhetsanläggning. När Lantmäteriet, vid en förrättning, 
bildar en gemensamhetsanläggning bildas också normalt en 
samfällighetsförening vid samma möte. Föreningen bildas genom att stadgar 
antas och styrelse utses. Det är sedan samfällighetsföreningen och Kalmar 
Vatten som är avtalsparter avseende inkoppling av aktuella VA- tjänster. 
 
 
Om du är intresserad av att ansluta dig till kommunalt vatten och 
spillvattennät vill vi att du anmäler ditt intresse till 
therese.lofgren@kvab.kalmar.se 
 
 
Frågor om anslutning, avgifter och liknande: 
Abonnentingenjör Therése Löfgren  tfn 0480 - 45 14 48 
 
Frågor om enskilda avlopp: 
Line Nilsson    tfn 0480 - 45 03 75 
 
Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över att kommunen fullgör sin 
skyldighet att ordna med vatten och avlopp enligt vattentjänstlagen. Om du 
anser att kommunen har gjort fel bedömning vid fastställande av 
verksamhetsområdets gränser kan du vända dig Länsstyrelsen för att få 
frågan prövad, telefon: 010-223 81 10, e-post: kalmar@lansstyrelsen.se.  
 
Verksamhetsområde för Kvarnlyckan. 

 
 
 
Hälsningar 
Kalmar Vatten AB 
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