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AGENDA

-Varför är vi här

-Vad behöver göras

-Tidplan

-Hur ska utbyggnaden gå till

-Vad kostar det? Blir det några skillnader?

-Vad är fördelarna för fastighetsägarna?



VARFÖR VI BEHÖVER 
BYGGA UT VATTEN 
OCH AVLOPP
För miljön

Utsläpp från orenade avlopp riskerar att skada våra 
vattendrag

För hälsan
Risk för förorenade brunnar och saltvatteninträngning
Viktigt för er och för kommande generationer

Varför har det tagit så lång tid?

-Stort område med många fastighetsägare

-Önskan att ta fram en detaljplan som hanterar andra 
viktiga frågor också först

-Många olika viljor.  Avvägning mellan bevarande och 
förnyelse.



VARFÖR ÄR VI HÄR IDAG?
VA-FÖRELÄGGANDE

Föreläggande från Länsstyrelsen om utbyggnad av vatten och avlopp 
(VA) senast 2024.

- Blir svårt att hinna med om vi inte hjälps åt

- Försening kan innebära vite 

_______________________________________________

Det finns ett alternativ att Nacka vatten och avlopp bygger ut VA i 
förväg, men det innebär främst nackdelar för er boende:

-Vägarna behöver grävas upp två gånger

-Samordningsvinst med utbyggnad av vägar försvinner dvs kostnaderna 
för utbyggnad av gator ökar 
_______________________________________________

Därför vill kommunen bygga ut gator och VA samtidigt



• Förberedelser - förutsättningar för att handla upp en 
anläggningsentreprenör

- färdigställa bygghandlingar och upphandlingsunderlag – var ska 
förbindelsepunkter för enskilda fastigheter placeras

- Detaljprojektera var förbindelsepunkter ska anläggas

- Information till och Överenskommelser med alla fastighetsägare om placering

- Bygga vägarna som om detaljplanerna är klara

- Om vi rustar upp vägarna samtidigt kan vi sänka kostnaderna och minska 
störningarna totalt sett, och skapa förutsättningar för att kunna pröva 
startbesked för byggnation på kvartersmark tidigare

- Frivilliga överenskommelser med de fastighetsägare som berörs av 
markintrång för att kunna ta mark i anspråk redan innan detaljplanen är 
färdig

- Vägföreningarna behöver ge kommunen tillgång till vägarna

VAD BEHÖVER GÖRAS FÖRE SJÄLVA 
UTBYGGNADEN?



• Färdigställa detaljplanerna för att möjliggöra utökade 
byggrätter

• Besluta om granskning av gatukostnadsutredningen och sätta 
kostnadstak för ombyggnad av vägarna

• Tillfälligt intrång för gångvägar under utbyggnadstiden kan 
behövas

• Frågan om iordningsställande av park och naturmark 
hanteras när detaljplanerna vunnit laga kraft

VAD BEHÖVER GÖRAS - STEG 2?



EFFEKT PÅ TIDPLANER

Aktivitet
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Antagande

Laga kraft

Markförrättning

Upphandling

Utbyggnad

Genomförandetid på kvartersmark börjar

20252020 2021 2022 2023 2024
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Antagande

Laga kraft

Markförrättning

Upphandling

Utbyggnad

Genomförandetid på kvartersmark börjar
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Ursprunglig utbyggnadsplan efter lagakraftvunnen detaljplan

Tidplan med tidigarelagd utbyggnad enligt VA-föreläggande



VA-anläggningsavgift: Påverkas inte av gemensamt eller separat 
utbyggnad.

Anläggningsavgiften för en tomt på 1 500 kvm kan variera mellan 190 000
och 235 000 kronor, beroende på hur många VA-tjänster du har tillgång till.
(2020 års taxa).Taxan är fast och revideras årligen genom politiska beslut.

Gatukostnader: Påverkas av gemensamt eller separat utförande eftersom 
vissa startarbeten/-kostnader (riskutredningar, trafikavstängningar, personal 
och hyra av maskiner tex) måste göras/köpas en eller två gånger.  Bra om 
de kan delas mellan VA-kollektivet och gatukostnaderna.

Preliminär beräknad kostnad för befintligt småhus

• Gustavsvik ca 175 000 kr

• Mjölkudden ca 200 000 kr

VAD KOSTAR DET? BLIR DET 
NÅGRA SKILLNADER?



• Tidigare tillgång till vatten och avlopp

• Kortare period med störningar i området

• Samma gatukostnad som beräknats sedan tidigare

• Kommunen kan pröva frågan om startbesked på kvartersmark tidigare än 
genomförandetiden börjar löpa

VAD ÄR FÖRDELARNA FÖR 
FASTIGHETSÄGARNA MED ATT 
BYGGA VÄGAR OCH  VA INNAN 
DETALJPLANEN VUNNIT LAGA 
KRAFT



• Kommunen och NVOA projekterar färdigt VA-anläggningen

- Svara på frågan om förbindelsepunkter och frischakt

• GEF och BGVF beslutar på kommande årsstämmor om att teckna 
nyttjanderättsavtal för vägmarken

• Kommunen skickar ut förslag på frivillig överenskommelse rörande 
vägbyggnation till dem som kommer att beröras

• Politiskt beslut om att genomföra utbyggnaden ska fattas

• Praktisk information om utbyggnaden ges efter upphandlingen

VAD HÄNDER NU?



• Mer information publiceras löpande på områdenas projektsidor:

• nacka.se/dalvagen respektive nacka.se/mjolkudden-gustavsvik

• Det går också att maila frågor till: utbyggnadsoboo@nacka.se

• Alla frågor som kan vara av allmänt intresse publiceras på en särskild sida 
som ni hittar via projektsidorna

MER INFORMATION

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo/dalvagen-gustavsviksvagen/#panel-startpage
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo/mjolkudden-gustavsviks-gard/#panel-startpage
mailto:utbyggnadsoboo@nacka.se


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


