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Nyheter från Vatten-Avlopp våren 2018

Informationsträff om återströmningsskydd

Vi testkör nya VA-taxan
VA från Lidköping till Tun

Det händer mycket på Vatten-Avlopp och vi vill gärna hålla er i vatten- och avlopps-
föreningarna informerade. Därför skickar vi här ett nyhetsbrev där ni kan läsa om 
vad som är på gång och få information om bland annat vår informationsträff om 
återströmningsskydd, det nya reningsverket och Tun-projektet. 
Jag önskar er en solig och härlig vår!

Teknisk Service kommer hålla en informationsträff för fastighets-
ägare med djurgårdar. På träffen informerar vi om vilka lagar och 
föreskrifter som ställer krav på att återströmningsskydd finns där 
det finns risk för återströmning. 
Återströmning är det riskfyllda tillstånd, som kan uppstå när 
dricksvattnets flöde i ledningen vänder åt motsatt håll. Vi pratar 
om vad som krävs för att förhindra smittspridning i ledningsnä-
tet och svarar på era frågor. 

VA-anslutningen av Tun och Såtenäs innefattar:
• Cirka 28,5 km överföringsledningar för avlopp
• Cirka 22 km överföringsledningar för dricksvatten
• Ett antal nya pumpstationer och tryckstegringsstatio-

ner kommer att byggas i samband med ledningsför-
stärkningen.

Under större delen av överföringsstråket kommer dricks-
vatten- och avloppsledningarna kunna samförläggas. 

Planen är att kunna leverera vatten till Tun efter som-
maren 2018. Mer information om projektet finns på 
Lidköpings kommuns hemsida.

Vi testkör nu den nya VA-taxemodellen i vårt 
debiteringssystem, och gör kontroller och 
analyser för de olika avgiftsnivåerna. 

Den nya taxemodellen innebär ingen höj-
ning av taxan utöver den procentuella ökning 
som görs inför nya reningsverket. Det handlar 
istället om att uppnå en rättvisare fördelning 
av våra abonnenters verkliga kostnader. Det 
innebär att vissa kunder kommer att få betala 
mer och andra kommer att betala mindre än 
tidigare. 

Den nya taxan baseras på ett förslag som 
tagits fram av branschorganisationen Svenskt 
Vatten.

Förhoppningen är att den nya taxan ska 
träda i kraft redan den 1 januari 2019.
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VA-chef, Lidköpings kommun
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Nu tar vi nya tag för att förbättra miljön.  
Under 2018 kommer Miljö-Hälsa att genomföra 
inspektioner på befintliga enskilda avlopp, med 
fokus på i första hand Kålland och Kållandsö.

Har du frågor om ditt avlopp är du välkom-
men att ta kontakt med kommunen via  
Kontaktcenter på telefon 0510-77 00 00.

I samband med en vattenläcka eller ett vatten- 
avbrott finns det risk att kranvattnet innehåller 
mikroorganismer. Eftersom detta kan göra era 
medlemmar sjuka är det viktigt att ni går ut med 
rekommendation om att koka vattnet. Kokningen 
dödar mikroorganismer som bakterier, virus och 
parasiter. Föreskrifter för vattenkokning finns på 
Lidköpings kommuns hemsida.

Om det uppstår 
akuta problem med 
vattenförsörjningen, 
till exempel vid en 
vattenläcka, är det 
viktigt att föreningen 
även informerar oss 
på Teknisk Service. Vi 
gör en bedömning 
om det kan komma 
att påverka ledningsnätet i övrigt, samt rådgör 
med Miljö-hälsa om åtgärder. 

Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 
0510-77 00 00. På kvällar och helger kan ni ringa 
vårt journummer 031-334 10 78.

Vatten-Avlopp kommer inom ett par års tid att 
övergå till digitala självavläsande vattenmätare. 
Detta gäller så småningom även för de mätare 
som idag sitter i mätarbrunnar. 

Digitala mätare har en livstid på cirka 16 år och 
mäter lika noggrant hela sin livstid. Regelbundna 
avläsningar gör att fakturorna stämmer bättre 
med den verkliga förbrukningen. Digitala mätare 
har även inbyggda larm som kan varna vid läckor 
och andra oregelbundenheter i förbrukningen.

Nu kan du som enskild medlem eller som representant för din förening  
meddela din e-postadress och få vårt nyhetsbrev. Gå in på 
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/vatten-och-avlopp/vattenforeningar/

Om du vill avregistrera dig, meddela oss via e-post till VA-kund@lidkoping.se.
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Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vattenläckor och andra 
vattenstörningar

Nya reningsverket  
Ängens ARV

Arbetet med att planera och projektera för att 
bygga Lidköpings kommuns nya avloppsreningsverk 
pågår intensivt. Förutom att bygga själva renings-
verket behöver vi dra nya ledningar, bygga nya 
pumpstationer, bygga om befintliga pumpstationer 
och mycket därtill.  

Det är många projekt, av varierande storlek och 
komplexitet, som ska samordnas och i slutändan 
fungera tillsammans som en helhet. 

Följ det spännande arbetet på bloggen Ängens 
ARV http://blogg.lidkoping.se/angensarv/
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