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Arbetsläget   

Det återstår en del återställningsarbete i Horn och överflödiga massor ska 
transporteras bort. Grävarbetet för VA-ledningen pågår även på sträckan 
mellan Horn och Lappetorp och fram till berget mellan Lappetorp och 
Brannebol. Störningar kan uppstå på vägarna runt Lappetorp. 

Arbetet kommer sedan att fortsätta norr om Brannebol mot Herrvreten. 
Viss begränsad framkomlighet kan förekomma när vi arbetar längs med 
Brannebolsvägen. 

Det pågår även arbete med grundläggning av en ny pumpstation i 
Lappetorp. 

 

Paus för Kustledningen efter Ånga 

Kommunstyrelsen har beslutat att en paus tas i utbyggnaden av 
kustledningen när överföringsledningen till Ånga är klar. Det betyder att 
anslutningen av Lappetorp ska slutföras och att verksamhetsområde 
Brannebol ska byggas. Målet att ansluta även Vålarö till den nya VA-
ledningen kvarstår, dock finns ingen tidpunkt bestämd när arbetet ska 
återupptas. En avstämning av hur man går vidare med projektet från 
Ånga till Vålarö görs i kommunstyrelsen innan årsskiftet 2015/16.  

Markförhållandena i det kustnära området har visat sig vara svåra. 
Grundvattennivån är väldigt hög, vilket har medfört att grundsättningarna 
av pumpstationerna längs vägen har blivit fördyrade. I Horn samt i 
Lappetorp har vi också gjort borrningar genom tre berg för att skydda den 
värdefulla naturmiljön.  

 

Maxtak för anslutningsavgift  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige är att maxtaket 
på anslutningsavgiften reduceras till 270 000 kronor per anslutning. Taket 
gäller för enskilda fastighetsägare och inte fastigheter med flera hushåll 
där man är fler om att dela på avgiften och driften. 

Överföringsledningen kommer i sin helhet att bekostas av kommunen 
medan varje verksamhetsområde bekostar utbyggnaden av respektive 
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område. Ärendet väntas komma upp till kommunfullmäktige för beslut 
senare under våren. 

 

Beslut om verksamhetsområde Horn  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar beslut om 
verksamhetsområde Horn. 

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat 
område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala 
VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom 
vattentjänstlagens bestämmelser gäller inom området. 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska 
tydligt framgå vilka fastigheter som ingår. Ärendet väntas komma upp till 
kommunfullmäktige för beslut senare under våren. 

Verksamhetsområde Brannebol 

Ritningar på sträckningen av VA-ledningen i Brannebol skickas med i nästa 
nyhetsbrev. 

 
Informationspaket  

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet kommer vi att skicka ut 
informationsmaterial till fastighetsägare i Brannebol om den egna 
fastigheten innan semestrarna. I informationen bifogas ett fastighetsblad 
med karta där anslutningspunkt till respektive fastighetsägare föreslås. Vill 
någon flytta sin anslutningspunkt utreder vi om det är möjligt.  

Det är viktigt att vi får tillbaka handlingarna med kontaktuppgifter för att vi 
ska kunna boka in samrådsmöten. 

Enskilda möten  

Enskilda samrådsmöten med fastighetsägare i Brannebol kommer att 
planeras in efter turordning i byggnationen.  

Mer information hittar du på: www.nykoping.se/kustledningen  

Vill du ansluta dig till VA-ledningen, men ingår inte i ett verksamhetsområde 
är du välkommen att kontakta Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, tfn 
0155-24 88 00. 
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Preliminär tidplan 

Horn   Klart våren 2015. 
Brannebol  Start hösten 2015 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Lena Odén, projektledare för nya kustledningen. 

E-post, kustledningen@nykoping.se  
eller lena.oden@nykoping.se,  
Tfn 0155-24 82 29. 


