
Informationsmöte inför 
utbyggnad och sanering i 

Nydala



Dagordning
1. Presentation av deltagare.
2. Genomgång av projektet.
3. Praktisk information.
4. Frågor.



Presentation av oss

• Torgny Färm, Chef Ledningsnät
– Torgny.farm@borgholmenergi.se

• Fredrik Lindgren, VA Ingenjör
– Fredrik.lindgren@borgholmenergi.se

På vår hemsida kommer vi att uppdatera 
projektnyheter löpande www.borgholmenergi.se

mailto:Torgny.farm@borgholmenergi.se
mailto:Fredrik.karlsson@borgholmenergi.se
http://www.borgholmenergi.se/


• Ökade dagvattenkrav från myndigheter
– Dagvatten har idag blivit en högst aktuell fråga och 

vi kikar även på vad vi kan göra här för att minska 
mängden orenat dagvatten som rinner ut i havet.

• Befintligt verksamhetsområde V, S, Df och Dg
• Ny detaljplan Nydala och förnyelsebehov V, S & D
• Samordning mellan ökade dagvattenkrav,  förnyelse 

och utbyggnad av VA.
• Behålla naturliga områden med förbättrad funktion.
• Naturvårdsverket är med som delfinansiär.

Bakgrund



• Projektet planeras att påbörjas i Oktober/November 
2019 med dagvattenfördröjande ytor. VA schakt 
gator under 2020.

• Det beräknas vara färdigt under hösten 2020.
• Därefter påbörjas provtagning och analys av 

reningsfunktioner för dagvattnet under hösten och 
vintern för att kunna mäta reningsgraden.

• En rapport till Naturvårdsverket ska sammanställas 
under vintern 2020, innehållande redovisning av 
resultat från provtagning av dagvattnet.

Projektplanering





Exempel bilder öppna dagvattenlösningar



Översvämningsyta





• Vad innebär det för fastighetsägaren?
• Störningar trafiken under byggnation
• Förbättrad funktion V, S & D
• Eventuell ny taxa om ej förmedlad nyttighet

• Hur blir framkomligheten till min fastighet?
• Vi planerar arbetet för att minimera störningar.
• Kommunicerar med FÄ inför den tid det är begränsad 

tillgång till eran fastighet.
• Vad kommer det att kosta för min fastighet?

• Om ej förmedlad dagvatten gata & fastighet, för 
standardhus/fastighet upp till ca 70 000kr (taxa 2019)

• Min fastighet är redan ansluten, vad behöver jag göra?
• Se över din egen installation, dagvatten får ej vara 

kopplat mot spillanslutning.

Vanligafrågeställningar



• Övriga frågor?



Tack för att ni lyssnade.
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