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Antal deltagare: 24 

Lena Johansson, planarkitekt från Stadsbyggnadskontoret presenterar 
planförslaget.  

Svar nedan från bl a  Lena, Carin Henriksson och Dennie Lyckdal på Vivab 
samt Sara Dahlström från mark- och exploateringsavdelningen.  

Fråga: I dagvattenutredningen s30 står: ”I grönområdet mellan 
Långamåssevägen och Svartmossevägen föreslås ett svackdike eller 
makadamdike primärt användas för att ge utrymme som passage för 
avrinning från naturmarken. Med hänsyn till att det kan vara svårt att 
helt särskilja vattnet som uppkommer uppströms verksamhetsområdet 
från dagvattensystemet kan de fastigheter som idag ansluts till det system 
i grönområdet även fortsättningsvis vara anslutna här, för att undvika 
ytterligare omläggningskostnader.” Kommer detta att tillämpas?  

Carina svarar: Vivab ska påbörja projekteringen samt inventera befintliga 
ledningar. Beroende på kvalitet på befintliga ledningar görs bedömning vad 
som ska vara kvar och hur avlednings ska lösas. Så i nuläget kan Vivab inte 
lova vilket som kommer att anläggas eller var förbindelsepunkter blir. Men 
Vivab vet att det finns ledning här och har med det i planeringen. 

Fråga: När tror ni (om folk inte överklagar) kommer bygget att börja och 
hur länge kan det tänkas pågår?  

Svar: Kan tänkas byggas ut vid 2023  

Fråga: Vid godkänd detaljplan blir det då kommunal väghållning för 
området, istället för enskilda vägar?  

Svar: Nej vägarna är inte en del i detaljplanen och är inte en del i dp i 
nuläget. Kommer fortsätta att vara enskilt.  
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Fråga: Det är en betydligt mindre andel sk. ”prickad mark”, dvs. mark 
som inte får bebyggas på detaljplanerna, jämfört med tidigare. Rimligen 
borde det betyda att man får bygga t.ex. ett Attefalls hus. Stämmer det?  

Svar: Detaljplanen omfattar inte befintlig bebyggd mark, förutom skolan. 
Attefallshus är en bygglovsbefriad åtgärd som inte omfattas av prickmark 
och omfattas inte av denna dp. VÄ90 gäller fortsatt för de delar som inte 
omfattas av denna detaljplan som är ute på samråd nu.  

Fråga: Vägen vid bostadsrätterna Svartmossevägen 2c, 2b, 4b finna inte 
med på kartan och det går ett kritiskt dike där vägen nu finns. Vad är ett 
kritiskt dike och hur ska detta kopplas på de befintliga dikena?  

Svar: Verksamhetsområdet för dagvatten omfattar i första hand planlagd 
kvartersmark, det ingår även vägar inom verksamhetsområdet för att få en 
helhet. En gata som ligger utanför kommer inte att ingå. Ansvar för 
avvattning av gatan är huvudmannen för gatan som ska sköta och diken på 
naturmark ansvarar markägare för.  

Fråga: Vad räknar ni med att kostnaden per fastighet blir -- någon ca- 
summa? 

Svar: 50-60 tusen för en villa på ca 100o kvm. Man räknar på kostnaden i 
förhållande till fastighetens storlek.  

Fråga: Kommunen bör anlägga en gångväg från förskolan på den äng där 
man nu tänker sig en damm och västerut så att gående kan slippa att gå 
på Stråvalla Strandväg, första delen som ju rymmer all trafik. Hur tänker 
ni om detta?  

Lena svarar: Alla dammar kommer behöva en anslutningsväg, ex. 
driftfordon. Denna kommer fungera som gångväg också. 

Fråga: Vem kommer att sköta driften av 1:94 såsom gräsklippning och 
eventuell trädskötsel?  

Svar: Eftersom det övergår i kommunal så är kommunen driftansvarig.  

Fråga: I exploateringsavtalet för 1:94 så fanns det en lekplats specificerad 
i bilderna. Kommer kommunen ansvara för att det skapas en lekplats då 
exploatören inte fullgjort sitt åtagande?  

Svar: Måste läsa avtalet och återkomma med svar. Exploateringsavtalet för 
Stråvalla-Kärra 1:94 anger inte att någon lekplats ska anläggas. 
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Fråga: Borde inte exploatören få bekosta detta med dagvatten bor på 
Smealyckevägen.  

Svar: Svår fråga, i och med att det inte har fungerat med 
dagvattenhantering så har man fattat beslut om att det behövs en 
kommunal hantering. Just nu har det byggts undermåligt eller felaktigt, 
därför tar kommunen över hanteringen.  

Fråga: hur kommer det att byggas nya hus när det är problem med 
dagvatten?  

Svar: Det finns en gällande detaljplan som möjliggör en bebyggelse på 
orten men just nu så löser vi dagvattnet parallellt. Bygger man idag så har 
man större krav att hantera dagvattnet samt hur mycket man ska fördröja.  

Fråga: Vårt område är byggt 2017 – och vi har således investerat stora 
summor i stenkistor etc. – för att uppfylla LOD, vilket var förutsättningar 
som kommunen gav oss då. Om vi ska nu även betala anslutningsavgifter 
– efter att kommunen ändrat förutsättningarna, så betalar vi dubbelt så 
mycket för att ta hand om dagvattnet, vilket vi naturligtvis tycker är 
orimligt. Vi tycker därför att det är högst rimligt att vi betalar reducerade 
anslutningsavgifter. Var i processen kan vi lyfta denna fråga?  

Svar: Carina driver frågan i hur man kan tillgodose lösningar för 
kostnader.  

Dennie svarar: Just nu så har man igen reglering i form av reducering. 
Allmän fråga så har man gjort en åtgärd för att det ska finnas en öppning 
för reducering. Vi ska se om vi kan få ut information kring vad beloppen rör 
om det blir så pass aktuellt.  

Lena svarar: Man kan lyfta frågan med VIVAB då detta inte berör 
detaljplanen. Detta är något väldigt nytt, man har inte gjort så här tidigare. 
Vi är med och bygger ut ett verksamhetsområde. 

Dennie svarar: VIVAB tittar på betalningsskyldigheten i varje enskilt fall.  

Fråga: Ni talar om sumpskogen utmed Byvägen som en viktig del i 
reningen. Kommer ni bara att släppa på vatten där i detta ”träsk” eller 
skall där grävas diken?  

Svar: Ytorna där är redan våtmark idag, man kommer bevara och förädla 
den funktionen. Tror inte att det kommer att grävas diken utan använda 
funktionen som har en viktig del i reningen. Sen innebär det inte att man 
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bara släpper på vattnet utan systemet syftar till att fördröja vattnet. Därför 
har man dammar längs med vägen, så när det blir skyfall så skapas ett 
långsammare flöde till recipienten - havet.  

Fråga: Granskar med de eventuella enskilda avlopp som finns inom 
verksamhetsområdet eller är detta redan gjort?  

Dennie svarar: Avlopp är ett samlings ord för spill och dagvatten. Det man 
gör är att man i projekteringen kartlägger så mycket som möjligt. Vi tar 
gärna emot info om man har det kring ledningar. 

Carina: Inom nytt verksamhetsområde för dagvatten finns redan idag 
verksamhetsområde för spill- och dricksvatten, samt ledningar utbyggda. 
Alla ska vara ansluta till spillvatten och inte ha enskilda avlopp för 
spillvatten. Dagvatten får inte vara anslutet till spillvattenledningar, utan 
ska lösas enskild, tills dagvattenledningar är utbyggda. 

Fråga: När började detta med dagvatten bli ett problem?  

Sara svarar: Hösten 2017 började vi få indikationer om problem med 
dagvatten.  

Fråga: Dagvattnet kommer dels från fastigheter, dels från vägar. 
Kommer vägföreningarna också att anslutas och därmed få betala? 
Vägarnas vatten ska ju också ta vägen någonstans.  

Lena svarar: Vägföreningarna är ansvariga för att ta hand om vattnet där.  

Fråga: Jo men vägarnas vatten kan behöva anslutas till bäckar och era 
diken för att sedan nå havet.  

Svar: Noterat 

Fråga: Ska det byggas ovanför 1:94 uppe i skogen?  

Lena svarar: Inga planer kring detta just nu. Ansökan har kommit in 
tidigare men har fått ett negativt besked pga dagvattensituationen. Vi är 
medvetna om att det finns ett intresse sen tidigare.  

Fråga: Angående problem nedströms så har det varit problem med 
bäcken utmed den stora västliga åkern där det svämmade över delvis 
beroende på att en fastighetsägare lagt ner rör som varit klena och delvis 
gått sönder. Sedan kommunen rensade bäcken har problemen där 
försvunnit.  
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Svar: noterat.  

Fråga: Angående exploateringsavtal. Vi har ett fall där kommunen låtit 
exploatören ta över exploateringen från tidigare entreprenör, samt givit 
exploatören bygglov, utan att skriva på exploateringsavtalet. Exploatören 
kan därmed undslippa ansvar att uppfylla avtalet. Det innebär t.ex att 
exploatören inte har dikat vägen i vårt område. Hur kan vi få kommunen 
att ta ansvar för att de gjort fel?  

Sara svarar: Har ingen kännedom exakt vad det handlar om, ser gärna att 
vi får in mer information om detta för att svara ytterligare.  

Fråga: Hur är det med campingens dagvatten? Ska den utökas?  

Svar: Del av Stråvalla-Kärra 1:3, dvs campingen ingår i det nya 
verksamhetsområdet för dagvatten. 

Fråga: Om man har en obebyggd tomt, får man vänta med att betala 
anslutning tills den bebyggs?  

Svar: Taxan öppnar för att kunna ta en kostnad för obebyggd tomt men 
man har inte valt att tillämpa det arbetssättet, just nu betalar man endast 
vid bebyggd tomt.  

Fråga: Dammen ovanför Smealyckevägen svämmar ju mer eller mindre 
över emellanåt, vem ska sköta om den och vart tar vattnet vägen?  

Svar: Om det ligger på privatmark är fastighetsägaren ansvarig över 
funktionen, men det är inte fastställt vad det är för funktion.  

Fråga: Dagvattnet för avrinningsområde 2 (Campingen) är inte ett 
instängt område. Detta kommer ner i diket på Svartmossevägen och utgör 
ca 80 % av den totala vattenmängden där. Hur säkerställer ni att detta 
blir korrekt hanterat?  

Svar: Avrinning av dagvatten från campingen ingår i utredningar och ingår 
i nytt verksamhetsområde för dagvatten. 

Inspelningen av mötet kommer att läggas upp på hemsidan samt med en 
pdf med frågor och svar.  

Kontakta gärna Lena eller Carina om det kommer upp några frågor under 
och efter samrådstiden.  
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Planavdelningen 
 
Ansvarig handläggare: Lena Johansson  
Planarkitekt 
Sekreterare: Matilda Alsterberg Planarkitekt 
 

Frågor efter mötet: 

Kostnaden för att ansluta sig, kommer det som en engångssumma eller kan 
man få avbetalningsplan? 
Anslutningsavgiften är en engångskostnad som skickas som en summa. 
Brukningsavgiften är en löpande kostnad. Enligt vattentjänstlagen finns 
möjlighet till avbetalningsplan, men för att kunna nyttja detta så måste 
fastighetsägaren visa att kostnaden är betungande för fastigheten, vilket 
sällan kan visas för dessa summor. 

 

Går det att själv välja/påverka vart anslutningspunkten hamnar utmed 
fastighetsgränsen? 

Till viss del kan man påverka läget för förbindelsepunkten, Vivab kommer 
att skicka ut kartor med förslag på förbindelsepunkt när man projekterat 
ledningsnätet. Du som fastighetsägare har då möjlighet att rita önska 
läge och skicka tillbaka. Ändring kan göras om detta är teknisk möjligt för 
systemet, dock alltid Vivab som fastställer läget. 

 

Tidplan för utbyggnationen? När kommer betalningskravet?  
Byggnation påbörjas när projektering, tillstånd och entreprenör är klart, 
troligen påbörjas grävarbeten under 2023 och pågår för vissa delar även 
under 2024. Betalningskravet infaller i samband med att 
dagvattensystemet är utbyggt och du som fastighetsägare informerats om 
förbindelsepunkt. 
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