
 

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
I samband med att vattnet blev otjänligt hösten 2014 mottog styrelsen förslag från några medlemmar att 

föreningen snarast skulle begära en inkoppling till det kommunala vattenledningssystemet, detta för att 

åstadkomma en långsiktig problemfri vattenförsörjning i vårt område. Styrelsen utlovade  att ta kontakt med 

Strömstads kommun i syfte att få fram de fakta som krävs för att informera medlemmarna om vad en 

anslutning innebär i tid och kostnader samt om det är möjligt att enbart ansluta oss till vattenledningsnätet 

eller om en sådan anslutning också omfattar en anslutning till avloppsledningsnätet.  

Frågor och svar 
Styrelsen har haft ett antal kontakter med företrädare för Strömstad kommun. Huvudkontakten har varit med 

kommunens VA-chef, Jerry Johansson. De frågor som styrelsen ställt och de svar som kommunen gett på våra 

frågor redovisas nedan. 

 

Fråga 1: Finns Långestrand med i kommunens plan för utbyggnad av VA-nätet? 

Svar: JA, Långestrand ingår i område nr 072, består av 53 fastigheter och finns i kommunens långsiktiga plan 

för utbyggnad av Vatten och Avloppsnätet i kommunen. Kommunen har dimensionerat vatten o avloppsnätet 

vid Öddö Brygga för att också täcka vårt behov av vatten och avlopp. 

Fråga 2 :Om Långestrand finns med finns det då någon preliminär eller fastställd tidplan för 

arbetet:  

Svar: Enligt nuvarande utbyggnadsplan planeras Långestrand få kommunalt VA/Avlopp år 2025. D.v.s. om 10 
år räknat från idag. Detta är en långsiktig plan och den kan förstås under 10-årsperioden förändras. Skulle 

t.e.x. en nödsituation uppstå vad gäller föreningens egen vattenförsörjning kan föreningen genom en skrivelse 
till kommunen begära justeringar av utbyggnadsplanen.  

 

Fråga 3:Är det möjligt att ansluta oss enbart till VA-nätet eller krävs också en anslutning till 
Avloppsnätet. 

Svar: Kommunens drivkraft ur miljösynpunkt är att i första hand lösa avloppsfrågan på ett miljösäkert sätt. 
Därför kan man inte bara ansluta sig till vattnet. Dock framkom att om det uppstår en nödsituation för oss så 

kan det finnas möjlighet att enbart få en vattenanslutning, dock förutsätter detta att vi senare också ansluter 

oss till kommunala avloppet. En skrivelse skall i ett sådant fall sändas till kommunens miljökontor med begäran 
om förtur för anslutning till vattennätet. 

 
Fråga 4: Kan befintligt ledningsnät användas?  

Svar: Kommunen är mycket tveksam till detta. De menar att vattentrycket i det kommunala systemet är 

mycket högre än vad vi har i vårt ledningssystem. För att garantera tillförlitligheten bygger kommunen ett nytt 
distributionssystem. Han anser dock att vi mycket väl kan använda nuvarande system för vattning av 

gräsmattor och odlingar!! 

 
Fråga 5: Hur stor är anslutningsavgiften per fastighet för både vatten och avlopp?  

Svar: Enligt 2015 års taxa är anslutningsavgiften för både vatten och avlopp 215 000 Skr inkl moms. Detta är 
ett fast pris för alla enskilda fastigheter i kommunen oavsett kommunens kostnader för det aktuella området. 

Med hänsyn till att terrängen på Öddö är relativt krävande så kan det inte uteslutas att kommunens kostnad 

kommer att överstiga det fasta priset. Kommunens åtagande är att stå för alla kostnader fram till tomgränsen. 
Anslutningen från tomtgränsen intill fastigheten bekostas av respektive fastighetsägare. 

 
 

 

 

 


