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Vad händer just nu?
Här kan du följa arbetet med planeringen av att bygga ut vatten och
spillvattenanläggningarna i norra mälarstranden.
Kommunfullmäktige tog beslut om verksamhetsområde för den norra mälarstranden den 28
november 2016.
Just nu arbetar tekniska kontoret tillsammans med Sweco på att ta fram ansökan för den
vattendom som behövs för sjöledningen mellan befintliga ledningar i oljehamnnen och
områdena som ska anslutas.
Ett första myndighetssamråd med Länsstyrelsen planeras att hållas i december 2016.
Tekniska kontoret planerar att lämna in ansökan för vattendom i april 2017.
Handläggningstiden för en vattendom är nio till tolv månader.
Under vintern 2016 och 2017 fortsätter projekteringen av ledningar på områdena parallellt
med arbetet med vattendomsansökan.

Husägarna får information under våren 2017
Under våren 2017 börjar tekniska kontoret informera husägarna om förbindelsepunkter. Det
innebär att vi talar om för husägaren var en förbindelsepunkt ska finnas längs tomtgränsen.
Samtidigt bestämmer tekniska kontoret var pumpstationen ska placeras på tomten utifrån
tekniska kontorets krav. Dessa krav gäller sådant som tillgänglighet, funktion och arbetsmiljö
för tekniska kontorets personal. Ett exempel på ett sådant krav kan vara att vi ska nå
pumpstationen från en väg eller uppfart med lyftkranen på en servicebil.
Under våren 2017 kommer tekniska kontoret även skicka ut mer detaljerad information som
gäller husägarnas del av vatten och avloppsinstallationen, till exempel krav på mätarplatsen i
huset, gropen för pumpstationen, vikten av att frostskydda sina ledningar, samt saker som är
bra att tänka på i form av en checklista. Informationen läggs även ut på koping.se.

Byggstart tidigast sommaren 2018
Om vattendomen går igenom januari – april 2018 börjar tekniska kontoret arbetet med
upphandling av entreprenader och material. Byggstart beräknas tidigast sommaren 2018.
Sidan senast uppdaterad: 12 december 2016
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