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Förbindelsepunkt för VA
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Ändring av förbindelsepunkt

• JM markerar FP placering med en käpp innan 

arbetet påbörjas. Käppen får inte flyttas. 

• Vid önskemål om flytt av FP, lämna in önskad 

placering (skiss) till JMs etablering. 

• Placeringen ska godkännas av kommunen innan 

flytt kan ske.
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Hur påverkas fastighetsägaren?

• Fastigheter som berörs av sprängning besiktigas av 

Bjerking före och efter entreprenaden. 

• Framkomligheten kommer tidvis vara begränsad.

• Undvik stora leveranser.

• Töm avloppstank m.m. i god tid.

• Flytta det som står utanför fastighetsgränsen.

• JM ser till att post, sopor, räddningstjänst m.m. 

fungerar.
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Kostnad för VA-anslutning

• Anläggningsavgiften är densamma oavsett var i 

kommunen man bor.

• Avgiften erläggs när kommunen anvisar 

förbindelsepunkten. Kostnaden är enligt gällande 

VA-taxa (vatten och spill) vid tidpunkt för 

underrättelse (246 071 kr enligt 2017 års taxa). 

• Kostnad för ledningsdragning mellan hus och 

förbindelsepunkt inom egna fastigheten tillkommer.
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VA-lån

Värmdö kommun kan erbjuda: 

• VA-lån till ålderspensionärer utan ränta och amortering

om banklån inte beviljas.

• VA-lån till övriga med lånetid max 10 år om banklån inte

beviljas (referensränta + 2 %).
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VA-lag, ABVA

• För alla fastigheter som är anslutna till kommunens

allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller: 

• VA-lagen, lag (2006:412) om allmänna

vattentjänster och ABVA, Allmänna bestämmelser

för Värmdö kommuns allmänna vatten- och

avloppsanläggning.

Spillvattennätet

• Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas.

• Det är endast Värmdö kommuns personal som

får öppna och stänga ventiler vid 

förbindelsepunkten.
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Kontaktpersoner

Värmdö kommun

• Katharina Wollin, projektledare, 08-570 477 40

• Pauline Carlborg bitr. proj.ledare, 076-136 43 70

• Riccardo Mugnosso, byggledare, 070-911 30 39

Entreprenör JM

• Johan Högosta, platschef

• Peter Lostringer, arbetsledare, 073-432 56 13
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Mer information

Hemsida: varmdo.se/stromma-va

E-post:

katharina.wollin@varmdo.se

pauline.carlborg@helm.se

riccardo.mugnosso@sensum.nu

johan.hogosta@jm.se

peter.lostringer@jm.se



VA-utbyggnad Strömma S4C



Vi som leder projektet

Peter Lostringer

Arbetsledare

Ansvarar för den dagliga 

produktionen och samordningen

Jaran Rostam

Arbetsledare

Ansvarar för den dagliga 

produktionen och samordningen

Johan Högosta

Platschef

Ytterst ansvarig på plats för 

genomförandet av projektet

Marcus Håkansson

Mätingenjör

Arbetar med utsättning och 

inmätning i projektet



Projektinformation

• JM Entreprenad utför på uppdrag av Värmdö kommun 

utbyggnad och nyförläggning av VA-ledningar inom 

detaljplaneområde Strömma S4C.

• 3700 meter ledning ska förläggas under 20 månader.

• Planerad produktionsstart: Augusti 2017.

• Informationen om framdrift och pågående arbeten sker 

löpande på TV-skärmen i visningsboden, JMs 

informationstavlor i området samt på kommunens 

hemsida: varmdo.se/stromma-va

http://www.varmdo.se/stromma-va


Etappindelning S4B

= JMs informationstavla (5 st.)

- Likvärdig etappindelning på S4C kommer att anslås



Vi är medvetna om att pågående markarbeten i området kan 

uppfattas som störande under byggtiden men vi gör vårt yttersta för 

att planera och informera er i så god tid som möjligt. 

Ibland sker dock oväntade händelser vilket medför oannonserade 

avstängningar. Vi ber om er förståelse och uppmärksamhet på 

förändringar i områdets skyltning.

Tack för ert tålamod!

│  Informationen uppdaterad 2017-06-20



Frågor?


