
 
 

Till berörda fastighetsägare vid Viksvägen i Kämpersvik. 

 
 

Information angående utbyggnad av VA-ledningar vid Viksvägen i Kämpersvik 

 

Tanums kommun har tagit beslut om att lägga om befintliga äldre ledningar samt anlägga en 

ny dagvattenledning vid Viksvägen i Kämpersvik. 

 

Varför gör då kommunen detta arbete? 

 

Först lite info om Avloppsvatten, definitioner. 

Dagvatten är regn-och/eller smältvatten som avrinner från tak- och markytor. 

Dränvatten är grundvatten som avrinner från dräneringsledningar runt husgrunder eller för 

avsänkning av grundvattennivån. Därtill kan innefattas grundvatten som läcker in i trasiga 

servisledningar för spillvatten. 

Spillvatten är avlopp från hushåll, allmänna inrättningar eller industrier. 

 

Problem som inläckande dag- och dränvatten förorsakar på det kommunala 

spillvattennätet. 

Det kommunala spillvattennätet är dimensionerat för enbart spillvatten. Därför kan inflöde av 

större mängder dag- och dränvatten överbelasta spillvattennätet och orsaka översvämningar i 

och omkring fastigheter och allmänna platser. Dessutom belastas avloppspumpstationer och 

reningsverk i mycket större grad och kan brädda till havet och därmed skapa olägenheter och 

hälsorisker för badande och kustnära boende. Det tar även resurser i form av energi och 

kemikalier i anspråk, då dagvatten pumpas långa sträckor, för att renas i onödan. 

 

Vad gäller? 

 

De fastigheter längs med Viksvägen som berörs av arbetet och som har stuprör och dränering 

påkopplat på kommunens spillvattenledning, skall separera tak- och dränvatten från sin 

spillvattenservis och leda det till den dagvattenledning som är planerad. Detta enligt Tanums 

kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).  

 

Då vi nu byter ut vatten och spilledningarna i gatan kommer vi också att lägga nya 

servisledningar fram till förbindelsepunkten som är belägen 0,5 m ifrån tomtgränsen. Visar 

det sig att även fastighetens del av servisledningarna är i dåligt skick kan det bli nödvändigt 

att lägga om även dessa. När ledningarna är frilagda vid förbindelsepunkten kommer dessa att 

kontrolleras och man tar då ställning till om fastighetens servisledning måste bytas ut. Det är 

till fördel att göra bytet av servisledningen samtidigt som man åtgärdar dag- och ev. 

dränvattnet.  

Kostnader för åtgärder innanför tomtgräns står fastighetsägaren för.  

Arbetet kan utföras genom vår entreprenör eller med egen anlitad entreprenör. 

 

Ingen anslutningsavgift för dagvattenanslutning kommer att tas av kommunen. 

 

 

 

 



Arbetet kommer att utföras i en etapp. 

Omläggningen av ledningsnätet beräknas starta under oktober 2010 och färdigställas under 

november/december 2010.  

Under våren 2011 kommer vissa återställningsarbeten som exempelvis asfaltering och 

justering av gräsytor att utföras. 

 

Begränsad framkomlighet. 

Under tiden VA-arbeten pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet för biltrafik 

genom Viksvägen. 

 

Det kommer i stort sett alltid att finnas möjligheter att komma fram till huvudväg 163.  

Avsikten är att det alltid ska finnas möjlighet för gångtrafik att passera förbi pågående arbete.  

(Kan bli kortare avbrott som vi ber Er ha förståelse för). 

 

Entreprenören kommer kontinuerligt att informera angående tider och vart ledningsarbeten 

pågår. 

  

Säkerhet i området för Räddningstjänsten 

För att bibehålla säkerheten i området med tanke på brandrisk och ambulanstransporter har en 

överenskommelse med Tanums Räddningstjänst träffats som bl.a innebär att provisoriska 

ledningar kommer att finnas så att räddningstjänsten alltid har möjlighet till vatten för 

släckningsarbeten.  

 

När det gäller ambulanstransporter i hela området för entreprenaden har räddningstjänsten en 

bandvagn stationerad i Hamburgsund som alltid kommer fram i området. 

Räddningstjänsten har även informerat S.O.S angående det arbete som pågår i området,  detta 

med tanke på eventuell helikopterhjälp. 

 

Sophantering under arbetet med nya VA-ledningar 

En sopcontainer kommer att ställas upp där sopor kan lämnas när det inte är möjligt för 

sopbilen at hämta på grund av pågående arbeten. 

 

Arbete vid fastighetsgräns. 

Planterade träd, buskar och murar samt övriga konstruktioner riskerar att rivas om de står 

utanför fastighetsgräns och ligger inom området för nya VA-ledningar. 

 

Bilagor 

 Tanums kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).  

 

Eventuella frågor besvaras av Naim Berisha på telefon 0525-18391 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Naim Berisha 

Projektansvarig 

Tanums Kommun 

 

 



 
 

 


