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Kommunalt avlopp mellan Skivarp och Östra Vemmenhög
Länsstyrelsen har beslutat att Skurups kommun ska förse fastigheterna i och mellan Skivarp
och Östra Vemmenhög med kommunalt avlopp. Avloppssystemet kommer att byggas som ett
så kallat lågtryckavloppssystem (LTA). Detta innebär att varje fastighet har en pump som
maler och trycker iväg avloppsvattnet.
Skurups kommun svarar för att bygga ut huvudledningsnätet fram till respektive fastighets
tomtgräns. Med tomtgräns menar vi här fram till bostadshusets ”trädgårdsgräns” eftersom
större jordbruksfastigheter har sin fastighetsgräns långt från bostadshuset. En tomtkarta med
placering av pumpenheten och ledningar fram till pumpenheten från tomtgräns är utskickad
till er i februari 2018.
Skurups kommun äger själva pumpenheten på er fastighet och svarar för dess kostnader för
att gräva ner själva pumpenheten samt för dess framtida drift och underhåll. Respektive
fastighetsägare ansvarar själv för kostnader och arbete för ledningar mellan hus och
pumpenhet samt för elförsörjning till pumpenheten.
Tidplan
Arbetet med att bygga huvudledningar och gräva ner pumpenheter på respektive fastighet
kommer att utföras av Skurups kommuns ramavtalsentreprenör Jönssons Gräv och Schakt i
Trelleborg AB med byggstart nästa vecka (v. 34). Arbetet beräknas vara klart innan jul.
Markägarfrågor
Ledningsrätt för den nya avloppsledningen har vunnit laga kraft och samtliga fastighetsägare
som berörs av huvudledningen är underrättade om detta.
Har du som markägare en arrendator som sköter din mark behöver Skurups kommun uppgifter
om denna för att kunna ersätta ev. uppkomna skördeskador. Ersättning för skördeskador
betalas till brukaren och regleras årligen till skadan har upphört. Hantering och reglering av
skördeskador utförs av Lantmäteriet.
Samtliga dräneringsledningar som korsas kommer att mätas in och lagas enligt
Jordbruksverkets föreskrifter.
Anslutning och kostnader
När Skurups kommun avslutat arbetet med huvudledningar och pumpenheter och
förbindelsepunkt är meddelad kommer anläggningsavgift enligt Skurups kommuns gällande
VA-taxa faktureras. För kostnader se https://www.skurup.se/va-taxa-forenklad. Det går nu bra
att ansluta sig till kommunalt avlopp. Detta görs genom att fylla i blanketten ”Vatten- och/eller

avloppsanläggning – ansökan” som ni hittar på www.skurup.se under E-tjänster och
blanketter.
Information
Vid frågor under byggtiden vänligen kontakta Skurups kommuns byggledare Helena
Mårtensson eller entreprenörens platschef Mats Svensson på nedanstående kontaktuppgifter:
Helena Mårtensson, e-post: hma@envidan.se, tel: 0730-93 86 50
Mats Svensson, e-post: ms@va-gruppen.se, tel: 0705-45 49 07
För anslutningsfrågor och frågor kring VA-taxan vänligen kontakta Skurups kommun på 041153 60 00.
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