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Inbjudan till samråd avseende 

förbindelsepunktens läge  

Nu är markförhandlingarna klara och vi avser att börja anlägga VA-ledningar i 

området under maj månad. Anläggandet startar i södra delen av området och 

utförs av Mariestads kommuns entreprenör NCC.  

NCC kommer att etablera sig i området i början av maj. 

Norra delen planeras att anläggas efter sommaren. Anläggandet sker i egen regi. 

Fastighetsägare i den norra delen kommer att få mer information om 

anläggandestart framöver. 

Innan anläggandet sker vid fastigheterna vill vi samråda om förbindelsepunktens 

läge. En förbindelsepunkt är en juridisk punkt där ägarskiftet sker från 

huvudmannen till fastighetsägare. Enligt lag ska en förbindelsepunkt ligga i 

fastighetsgränsens närhet, max en 0,5 meter till fastighetsgräns.  

Samrådet kommer ske på plats vid fastigheterna tisdagen den 18 maj 

mellan klockan 15-17. Vi möter upp varje fastighetsägare vid deras 

fastigheter. 

Samrådet sker utomhus med personal från kommunen, NCC och fastighetsägare. 

Under rådande pandemi önskar vi att alla tänker på att hålla avstånd till varandra. 

Vid förkylningssymtom hålls samrådet istället via digitalt möte, telefon eller 

alternativt via brev.  

Om man inte vill ha ett fysiskt möte kan detta självklart ordnas genom att istället 

samråda via ovannämnda alternativ. Vänligen hör av er till Sandra Schödin på 

telefonnummer 0501-75 61 57 eller sandra.schodin@mariestad.se för att boka in 

tid för detta.  
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Tidsplan 

Etablering – Början av maj 

Samråd förbindelsepunkt - v. 20 

Anläggningsstart – mitten av Maj 

Klart för anslutning södra delen – Under hösten 2021 

Klart för anslutning norra delen – Senast vid årsskiftet 2021/2022 

Undantag och ersättningar 

Om man vill bli undantagen att ansluta sitt dricksvatten bör ansökan och begärda 

handlingar inkomma till kommunen snarast.  

Om man har en avloppsanläggning som är mindre än 10 år, kan man i vissa fall, få 

ersättning för denna då den anses som onyttigbliven. Kontakta Sandra för mer 

information om detta.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss,  

 

För frågor om projektet i sin helhet; 

Maria Ganebäck 

Projektledare VA 

0501-75 61 74  

maria.ganeback@mariestad.se 

 

För frågor om samråd, ersättningar och andra abonnentsfrågor; 

Sandra Schödin 

Abonnentansvarig VA 

0501-75 61 57 

sandra.schodin@mariestad.se    
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