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Kvällens program 

     18.05   Välkomnande och presentation 

     18.10   Tidplan, upphandling och genomförande                    Karl-Ossian Frimodt,                  

     18.20   LTA – Skandinavisk kommunalteknik                         Andreas Maelum,  

     18.35   VA-anslutning, steg-för-steg                                       Maria Rundqvist 

     18.45  Avgifter för VA                                                              Ronny Jarnestedt 
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     19.10  Bygglov         Rodolfo Castiglioni 
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Tidplan och genomförande 

Karl-Ossian Frimodt, Projektledare 



Etappindelning 

 

Entreprenaden kommer att utföras i fyra etapper 

Etapp 1 – Årsta Havsbadsvägen 

Etapp 2-4 Årsta Havsbad exl Årsta Havsbadsvägen 

 

 

Samarbete mellan Haninge kommun, 

Trafikverket, Vattenfall och Skanova 



 

Etapp 1 – Årsta havsbadsvägen pågår 

Startade 25 februari och beräknas färdig under januari 2015 

 

 

Nuläge 

 



Nuläge forts. 

  

SIAAB är entreprenör i alla etapper 

 

Etapp 2 är startad 

 

 

 



Preliminär tidplan för Årsta havsbad 

 
 

Etapp 1 – Februari 2014 – januari 2015 

Etapp 2 – Augusti 2014 – december 2015 

Etapp 3 – September 2014 – december 2015  

Etapp 4 – November 2014 – december 2015 

 

Återställningsarbeten våren 2016 

 

 Möjlighet att söka bygglov från och 

med den 20 mars 2015 

 



 

Inget krav på sommaruppehåll i etapp 2-4. Det finns risk för en 

sommar med störningar för fastighetsägare under 2015. Hoppas på 

överseende med detta. 

 

Uppdaterad information om planerad framdrift kommer att finnas på 

projektets hemsida och i infoboden 

Arbeten under sommarmånader 

 



Tillgänglighet  

Årsta havsbadsvägen kommer alltid vara framkomlig 

 - Ett körfält avstängt på kortare sträckor, ljusreglering 

 - SL-bussen trafikerar sträckan som vanligt. Hållplatser kan    

   flyttas temporärt 

  

Tillgänglighet i etapp 2-4 

 - Smala vägar gör att vissa vägar temporärt behöver stängas av  

 - Planerad framdrift att finnas på hemsida och i infoboden 

 - Vissa fastigheter kommer inte kunna nå sin fastighet med bil under 

    en begränsad period. Temporära parkeringsplatser kommer att      

    ordnas. 

 - Framkomlighet för gående och ambulanspersonal till alla     

    fastigheter kommer att finnas  

  

 

 

 

 



 

 

Hemsida: www.haninge.se/arstahavsbad  

• Tidplaner, ritningar och dokument, information 

om avgifter och taxor, vanliga frågor och svar 

mm 

• Elektroniskt nyhetsbrev 

 

• En informationsbroshyr har skickats ut till alla 

fastighetsägare 

 

 

 

 

 

Information om VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad 

http://www.haninge.se/arstahavsbad


Information om VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad forts.  

 

Informationsbod finns på parkeringen vid Årsta torg med representanter 

från kommunens VA-avdelning.  

• Utställningsexemplar av LTA-enhet samt informationsmaterial finns i 

boden 

 

Öppettider finns på anslagstavlan på utsidan av boden samt på hemsidan. 

Från 1 sep är boden öppen onsdagar mellan 15-19 

 

 

 



Skandinavisk Kommunal Teknik AB 



Vad är ett tryckavloppssystem? 



Ett beprövat system 

• Tekniken med att sätta pumpar i system 
utvecklades i USA på 60-talet av GE. 

• LPS system har funnits i drift i Sverige sedan 
1975. Idag finns mer än 50.000 pumpar i drift. 
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Ledning mellan hus och 
pump skall vara tät. 
Anslutning dim 110mm 
för LPS2000E. 

Tryckledningen utförs normalt av 
ø40mm ledning, PE DN40 med 
tryckklass PN 8  Ledningen skall vara 
brunmärkt (blå märkning används för 
vatten).  Vatten d32mm 

Montera larmindikator på 
synlig plats som lätt 
uppmärksammas inne i 
huset. 
 



•Bild 21 I  LPS Tryckavlopp  I  2 November 2011 

 

Tomtgräns



LPS-pumpstationer 

• Underhållsfria- inga vippor/ oljajor 

• Inbyggd start/ stopp/ larm 

• GTMS, 10-15 år 

• Luktfri, mellandäck 

• 56mVp + 50% 

• Back och antivakuumventil 

• 1-fas motor, 750W 

 





LPS 2000EIV-bas 
 

 

 

 



VA – anslutning 

steg för steg 

Maria Rundqvist, Projektadministratör 



Innan utbyggnad av VA 

• 1 – Förslag på 

förbindelsepunkt  

•  - Möjlighet att ge 

synpunkter och 

egen placering 

• -  Fri rådgivning på 

plats erbjuds av 

Haninge kommun 

  



Innan utbyggnad av VA 

• 2. Frischaktsavtal tecknas 

 - Schaktar 1,5 – 2 meter in på tomten 

 - Om det finns berg, kan det behöva sprängas loss 

 - Minskar kostnaden för fastighetsägaren och minskar   

   risken för framtida skador på kommunens ledningar 

 - Återställning av tomt görs inte av kommun/entreprenör 

• 3. Skicka in medföljande blankett 

- Frischaktsavtal 

 - Förbindelsepunkt: godkänn eller ge eget förslag 

 - Kontaktuppgifter 



Utbyggnad av VA 

• 4. Kommunen påbörjar anläggningsarbetet. 

– Fastighetsägare måste själva flytta på staket och liknande 

•  vid förbindelsepunkten för frischakten 

• utanför tomtgränsen 

– SIAAB lägger upp arbetet själva och kontaktar berörda 

fastighetsägare 1-2 veckor innan utbyggnad 

– Information om framfart via hemsida, informationsbod och 

nyhetsbrev 

 



Eget arbete på fastigheten  
– efter utbyggnad av VA 

• 1 – Bygglovsansökan eller anmälan 

 - För ledningar och LTA-enhet på tomt räcker det med anmälan 

 - Innan eget arbete påbörjas 

 - Ansök om bygglov från och med 20 mars 2015 

 - Större arbeten bör vänta tills utbyggnaden är förbi 

              

• 2 – Kontakt med entreprenör 

   - Gräva ner ledningar och LTA-enhet 

   - Gå ihop med grannar och samla ihop entreprenörer 

   - El-arbeten av behörig elektriker som lämnar intyg 

 



Eget arbete på fastigheten  
– efter utbyggnad av VA 

• 3 – Vattenmätare 

 - Plats ska vara frostfri och lättåtkomlig  

 - Mätarbrunn vid tomtgräns, isolerad och uppvärmd låda   

 - Planer på uppsättning och nedtagning av mätare höst och 

   vår  

 - Vattenmätarlöst abonnemang 

 



Eget arbete på fastigheten  
– efter utbyggnad av VA 

• 4 – Beställ LTA-enhet 

  - Fyll i blankett 

              - LTA-enheterna körs ut gruppvis 

• 5 – Valmöjligheter vid nedgrävning av ledning  

 - Frostfritt  

 - Mellandjup kräver endast isolering 

 - Nära markyta i eluppvärmd isolerlåda    
 

Ju ytligare ledning, desto mer isolering och uppvärmning behövs  

 Avvägning mellan initiala kostnader (anläggande) och 

löpande kostnader (eventuell uppvärmning och byte av elkabel).  

 



Eget arbete på fastigheten  
– efter utbyggnad av VA 

• 6. Godkännande av ledningar och LTA-enhet 

 - När ledningar och LTA-enhet är på plats        

   kontaktas kommunen för inspektion  

 - Fastighetsägare skickar in installationsintyg från elektriker  

• 7. Påkoppling 

  - Godkända arbeten samt betald anläggningsavgift 

  - Anläggningsavgiften betalas när etappen är färdigställd  

  - Tidigast hösten 2015 

  - Kommunen sätter in vattenmätaren installerar          

     pumpen i LTA-enheten och kopplar på nätet  

 

 



Skötsel 

• Vad får spolas ner i avloppet? 

 - Vatten från kök, toalett, dusch och tvätt  

 - Var noga att INTE spola ned: 

    Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger,  

    kattsand etc. 

 -Fett från stekpanna ska torkas bort med papper 

  

 



Om att stänga av strömmen över vinter 

• Vattenmätare 

 - Kommunen tar in vattenmätare. Kräver      

   urtappning av vattensystemet samt att frostskydda   

   vattenlås  

 - Isolerad och uppvärmd låda. Kräver         

   urtappning av vattensystemet samt att frostskydda   

   vattenlås 

 - Egen mätarbrunn vid förbindelsepunkt. Måste   

   beakta frysrisk  

 - Vattenmätarlöst abonnemang. Fast summa per år      

  



Om att stänga av strömmen över vinter 

• Strömmen till LTA – enheten 

 

 -Eltillförsel till LTA-enheten och uppvärmda ledningar bör inte 

 stängas av under vintertid. Detta är på grund av risk för 

 översvämning av pump och frysning av rör.  

  -Fastighetsägaren får betala reparationen.   

 - Om LTA-enheten skadas p.g.a. ett strömavbrott som 

 nätägaren orsakat kan du som fastighetsägaren kontakta 

 nätägaren och göra en skadeanmälan. 



Avgifter för VA 

Ronny Jarnestedt, VA-strateg  



VA-anläggningsavgift 

• En engångsavgift för att ansluta till kommunens ledningsnät. 

 

• Lagen om Allmänna Vattentjänster:  

     Om vattenförsörjningen bara kommer från egen renvatten- 

     brunn behöver man inte betala vattendelen av avgiften. 

     Om fastigheten inte ansluter till avlopp ska man dock betala    

     avloppsdelen av avgiften.  

 

• Lägre avgift för fastigheter som inte drar in vatten till huset. 

 

• Betalning när ledningsnät i etapp, eller deletapp är utbyggd. 

Faktura skickas till fastighetsägaren.  

 



Anläggningsavgift, exempel  

• Dagvattenavgift ingår inte. Samfälligheten kommer även 

fortsättningsvis kommer att ansvara för dagvattenhanteringen.  

• Alla avgifter är 2014 års taxa, inklusive moms. 

 
• I Räkneexemplet är installationsbidraget på 14 625 kr avdraget från slutsumman. 

 

 
Anslutning Tomtyta Tomtyta 

500 m2 1000 m2 

Vatten och avlopp 120 575 kr 140 475 kr 

Enbart avlopp 77 089 kr 89 527 kr 





Kostnad för  VA-nätet 

• Installationsbidrag för LTA-enhet: Följer kommunens VA-taxa.  

För 2014 är bidraget 14 625kr, inkl moms. 

 

• Kostnad för ledningar på egen mark. Beror på vad som ska göras, 

årstid, (bygg)konjunktur, markförhållanden, eget arbete mm.  

 

• Kontakta bank om lån för anläggningsavgift och övriga kostnader. 

 

• För anläggningsavgift kan Haninge kommun erbjuda ett 10–årigt 

lån. Ränta på 3% (för augusti 2014).  

 

• Fredrik Celion, fredrik.celion@haninge.se 



Brukningsavgift för VA 

• Betalas sex gånger/år.  

 

• Avgiften består av en fast och en rörlig del.  

 

• Rörliga delen baseras på den mängd vatten som hushållet 

använder (samma avloppsmängd antages). 

 

• Alternativ är ”vattenmätarlöst” abonnemang. Fast summa per år;   

      - Permanentboende : 200 m3/år  

      - Fritidsboende: 100 m3/år 

  

 



Information om enskilt avlopp och 

dricksvatten 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
(Smohf) 

Lina Westman 



Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

• Kommunalförbund som bildades 1 april 2008  

• Tillsyn i tre kommuner (Haninge, Nynäshamn och Tyresö) 

• Smohf är en myndighet med uppgift att arbeta så att 

miljöbalkens krav uppfylls 

• Enskilda avlopp och enskilt dricksvatten är två av våra 

tillsynsområden 



Förutsättningar i Årsta havsbad 

• Miljömässiga aspekter 

– Små tomter och tättbebyggt, svårt i många fall att anlägga 

ett enskilt avlopp. Svårt klara skyddsavstånd 

– Liten eller mindre god grundvattentillgång (enligt SGU) 

– Närhet till Östersjön och känslig recipient, enskilt avlopp 

bidrar till belastningen 

– Erfarenhet visar att minst 70 % av avloppen inte uppfyller 

lagkraven 

– Vattenskyddsområden 

 

 



Undantag för anslutning 

• Det finns möjlighet att få undantag att koppla på sig på 

det kommunala ledningsnätet. 

• Smohf är den myndighet som prövar ett undantag 

• Handläggningsavgift 

• Inget indraget vatten- inga krav ställs på avloppet 

• Mer om undantag går att läsa på Haninge kommuns 

hemsida. www.haninge.se/Bygga bo och miljö/Vatten och avlopp/Aktuella VA 

arbeten/Årsta havsbad/Anslutning till VA nätet/Varför kommunalt VA/ 

 



Undantag för anslutning 
Vad du behöver tänka på 

• Enskilt avlopp 

– Krävs tillstånd för att inrätta ett enskilt avlopp, ansöker hos 

Smohf. Kostnad ca 7000 kr 

– Förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan tillstånd 

– Smohf prövar befintliga avlopp, mycket restriktiva! 

– Kräver skötsel, bl a slamtömning. Har en begränsad 

livslängd 

– Anläggningskostnad: 50 - 150 000 kr.  

– Driftkostnad: 1000 - 3000 kr/år. 

 



Undantag för anslutning 
Vad du behöver tänka på 

• Dricksvatten 

– Provta vattnet för att ta reda på att ditt dricksvatten har god 

kvalité (mikrobiologisk och kemisk analys) 

– Provtagning bör ske med ett intervall av 3 år, större 

samfällda anläggningar oftare 

– Analyskostnad ca 850 kr 

– Länk till beställningssida finns på www.smohf.se 

 

 

http://www.smohf.se/


Torrtoaletter 

• Torra toaletter är anmälningspliktiga 

• Kommunen är ansvarig för att samla in hushållsavfall- 

gäller även latrin 

• Hämtningskostnad ca 6000 permanentboende, ca 3000 

fritidsboende 

• Det är viktigt att man har avsättning för latrin och ev. urin 

på sin tomt vid kompostering, risk finns annars för 

läckage av näring och smittämnen 

 



Kontaktuppgifter till Smohf 

Servicetelefonens öppettider och telefonnummer   
Måndag, tisdag & torsdag 9 -12, 13-16 

Onsdag 13-16 
Fredag 9 -12, 13-15 

08 - 606 73 00 

miljokontoret@smohf.se 

 

www.smohf.se 

 

 

mailto:miljokontoret@smohf.se
http://www.smohf.se/


Projektorganisation för Årsta Havsbad 

Projektledare  Karl-Ossian Frimodt 

Projektadministratör Maria Rundqvist  08-606 82 06 

VA-strateg  Ronny Jarnestedt  

Beställare/VA-chef Johanna Blomberg 

Byggledare  Joakim Fahlén, InfraKonsult AB 

 

www.haninge.se/arstahavsbad 

 

arstahavsbad@haninge.se 

 

 

 

 

http://www.haninge.se/arstahavsbad
mailto:arstahavsbad@haninge.se


Uppdelad frågestund 

Information 

LTA - SKT SMOHF 

VA-avgifter 

Bygglov 

Tidplan 

Genomförande 



• systemhandling 


