
Information om utbyggnaden av
Gladö kvarn
2021-12-10. Det här brevet får du som är fastighetsägare i Gladö kvarn, etapp 3.
Här informerar Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall om vad
som händer i området nu och framåt.

Så styrs VA-verksamheten
 

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för kommunalt
vatten och avlopp i Huddinge kommun. Arbetet och
taxor styrs av vattentjänstlagen och beslut tas av
kommunfullmäktige i Huddinge. Stockholm Vatten
och Avfall är ett kommunägt bolag och inte
vinstdrivande. Avgifter som regleras av taxan ska
täcka kostnader för vatten- och
avloppsverksamheten.

 

Avgifter för vatten och avlopp
 

De avgifter som du som fastighetsägare betalar för
vatten och avlopp består av två delar:
Anläggningsavgiften, också kallad anslutningsavgift,
betalas endast en gång. Den fungerar som en
inträdesbiljett till Huddinges och Stockholms hela
vatten- och avloppsanläggning. I områden, såsom
Gladö kvarn, där det finns ett behov av allmänna
vattentjänster enligt vattentjänstlagen måste alla
som har en fastighet betala anläggningsavgift. Det
gäller även obyggda fastigheter inom området.

Brukningsavgiften är en löpande kostnad som
baseras delvis på hur mycket vatten du använder. Den
börjar du betala när du har anslutit dig till de
allmänna vattentjänsterna.

Taxan för vatten och avlopp
beslutas årligen
 

Taxan för avgifterna justeras årligen. Förslag till taxa
för 2022 finns på www.svoa.se. Anläggningsavgiften
föreslås att höjas med sex procent inför 2022. Beslut
tas av kommunfullmäktige i slutet av 2021. Samma
taxa kommer att gälla för hela Huddinge kommun
och Stockholms stad och är inte specifikt kopplad till
Gladö Kvarn.

Huddinge och Stockholm hade under många år en
anläggningsavgift som inte täckte de kostnader som

det innebär med anslutning av nya kunder. Mellan
2018 och 2021 höjdes taxan stegvis under fyra år så
att den nu ligger närmare i nivå med den faktiska
kostnaden för anslutning till vatten- och
avloppsnätet.

Då ska du betala
anläggningsavgiften
 

Enligt plan ska arbetet med de nya gemensamma
vatten- och avloppsledningarna i Gladö kvarn vara
klart under 2022. Ungefärlig tidplan är sommaren/
hösten 2022. En mer detaljerad tidsplan skickas ut
under nästa år.

När ledningarna är slutbesiktigade och godkända
kommer Stockholm Vatten och Avfall att skicka brev
till dig som fastighetsägare och förmedla den så
kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är
leveranspunkten för vatten-, avlopp- och dagvatten.



Efter att vi har förmedlat förbindelsepunkten
kommer vi att fakturera anläggningsavgiften. På
www.svoa.se/anslutning kan du räkna ut det
ungefärliga priset på din anläggningsavgift. Observera
att räknesnurran på webbsidan baseras på befintlig
taxa. När fakturan är betald kan anslutning ske till det
kommunala VA-nätet. Vi återkommer med mer
information under början av 2022.
För mer information om anslutningsfrågor se svoa.se/
anslutning.

Om kommunalt vatten och
avlopp
 

När du har anslutit dig till kommunala VA-
nätet får du tillgång till Huddinges och
Stockholms hela vatten- och
avloppsanläggning. Det betyder att du får
dricksvatten av högsta kvalitet till din kran
från våra vattenverk, avloppsrening som
värnar vår miljö samt tillgång till 540 mil
ledningsnät, vattentorn och
pumpstationer.
Vi har jour dygnet runt, året om för att se
till att det alltid fungerar.

Vägar färdigställs
 

Nu färdigställs vägarna med överbyggnad och
asfalt allt eftersom samt att vi löpande ser till att
fastighetsägare kommer in på sina fastigheter igen.

När vägarna är slutbesiktigade kommer eventuella
slutgiltiga fastighetsanpassningar som kommunen
åtagit sig att utföra färdigställas vid infarter och
fastighetsgränser.

Ny parkeringsdispens 2022
 

Från och med 2022 gäller en ny parkeringsdispens.
Du hittar den på www.huddinge.se/
gladokvarn_utbyggnad

Har du frågor?
 

Huddinge kommun
Om du har frågor om pågående
entreprenader, tidplaner och arbeten,
vänligen kontakta:
Marcus Kafle, byggledare, etapp 3
Telefon: 072-325 37 73
E-post: marcus@jmknordic.se

Om du har andra frågor om
gatuutbyggnaden, vänligen kontakta:
Leif Nilsson, projektledare etapp 3
Telefon: 08-535 365 59
E-post: leif.nilsson1@huddinge.se

Stockholm Vatten och Avfall

Om du har frågor om utbyggnad av
kommunalt vatten- och avlopp, vänligen
kontakta:
Johanna Cedergren, projektledare,
Stockholm Vatten och Avfall
Telefon: 08-522 124 22

Om du har frågor om entreprenaden eller
det praktiska, vänligen kontakta
Christer Bergh, byggledare, Stockholm
Vatten och Avfall
Telefon: 070-550 99 72

Frågor om avgifter skickas till
anslutning@svoa.se
Läs mer på webben
svoa.se/gladokvarn
huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad


