Kommunalt vatten och avlopp till Truvet
Den 21 september 2017 ålades Skövde kommun av Länsstyrelsen att besluta
verksamhetsområde och bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Truvet. Detta
senast den 31 december 2021, för fastigheterna inom området på nedanstående karta.

Vad innebär ett verksamhetsområde?
Inom verksamhetsområdet är VA-huvudmannen, Skövde VA, skyldig att förse alla
fastigheter med vatten- och avloppsanslutning. Skövde VA har skyldighet att bygga ut
och drifta den allmänna VA-anläggningen i detta verksamhetsområdet.
En fastighetsägare inom ett verksamhetsområde har inte möjlighet att välja om
fastighetens VA-installation ska vara enskild eller anslutas via den allmänna VAanläggningen. Fastigheter innanför verksamhetsområde måste anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.

Förstudie
Under våren 2018, med start vecka 13, kommer Skövde VA att genomföra en
förstudie.
Förstudien kommer att utreda av vilken sträckning överförings-ledningarna
lämpligast dras för att förse området Truvet med kommunalt vatten och avlopp. Vi
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kommer att göra en översiktlig bedömning kring bland annat naturvärden, hinder
och restriktioner för anläggningen, alternativa sträckningar samt placering av
pumpstationer och eventuella tryckstegringar.

Tidsplan
Skövde kommun har sedan december 2015 en VA-plan, i vilken det har pekats ut
områden i Skövde kommun som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Utbyggnationen av Truvet har planerats in i denna plan och följer beslutet från
Länsstyrelsen om färdigställande senaste den 31 december 2021.
Detta innebär att byggnationen av överföringsledningar och Truvets
verksamhetsområde är planerad att ske 2020-2021.

Information och kontaktperson
På vår hemsida, www.skovde.se, kommer du/ni under arbetets gång att hitta
information om projektet. På hemsidan finns även en ordlista gällande VA-tekniska
och juridiska termer samt informationsbroschyrer.
Har ni frågor tveka inte att höra av er!

Med vänlig hälsning
Projektledare Jenny Järnmark
jenny.jarnmark@skovde.se
Sektor service
Skövde VA
Skövde kommun
541 83 Skövde
Direkt telefon 0500-49 80 44
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

Skövde kommun
Sektor service

Datum
2018-03-02

Besöksadress
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00

Enhet/handläggare
Skövde VA/Jenny Järnmark

Beteckning

Postadress
Skövde kommun, 541 83 Skövde

Webbplats
www.skovde.se

