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 SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 

Omtag och prioriteringar i VA-utbyggnaden 
 
Kungälvs kommun gör under hösten 2018 ett omtag i utbyggnaden av vårt kommunala 
vatten- och avloppssystem. Anledningen är bland annat det ekonomiska läget.  
Kungälvs kommun har vuxit snabbt de senaste åren och kommer att fortsätta växa. För att det ska 
vara möjligt har vi investerat stort i infrastruktur under och ovan jord och dit har mycket av våra 
utrednings- och projekteringsresurser gått. 
Projekt flyttas fram 
Det betyder att vi kommer behöva flytta fram flera av våra VA projekt, i en del fall flera år framåt i 
tiden. I några enstaka fall kommer de tas bort från listan. Det handlar inte om att avbryta några redan 
påbörjade utbyggnader utan mera att bromsa utrednings- och projekteringsarbete av nya VA-
ledningar och verksamhetsområden. De resurser vi har tillgängliga ska prioriteras till tre områden 
utöver de planerade överföringsledningarna: 

• Aröd 
Länsstyrelsen har lagt ett föreläggande gällande Aröd som går ut på att vi måste ordna med 
tillgången på dricksvatten samt omhändertagande av spill-(avlopp-) och dagvatten i området.  

• Tjuvkil: 
Här pågår redan arbetet med att bygga en överföringsledning in i området. Inom Tjuvkil 
samordnas planarbete och VA-utbyggnaden. Anledningen är att vi vill se över möjligheterna 
till att eventuellt öka byggrätterna för att underlätta permanentboende. Även möjligheterna för 
ytterligare bebyggelse utreds i det planarbetet.  

• Brunnefjäll/Åkerhög: 
Beslutet sen tidigare om att prioritera ett antal fastigheter i området ligger kvar. Där handlar 
det bland annat om att vi behöver få bättre omsättning på vattnet i överföringsledningen 
mellan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög som blev klar sommaren 2017. 
 

Årtalen för byggstart tas bort 
Vi kommer vara mer restriktiva med att ange årtal för byggstart av projekt och anledningen är att de 
årtal vi tidigare angett inte har visat sig hålla över tid. Nya prioriteringar görs och nya beslut tas 
kontinuerligt i en kommun och det har vi att förhålla oss till. Först efter undersöknings- och 
utredningsskedet av ett projekt är klart kan vi ha en bättre bild över när ett projekt ska utföras.  
 
Information i god tid 
Oavsett när det är dags för en utbyggnad så kommer du som enskild fastighetsägare få information 
om det i god tid innan det är dags för byggstart. Det kommer ske både via brev i brevlådan och 
inbjudan till informationsträffar. Fortsätt följa ”ditt” VA-projekt som finns listat på 
www.kungalv.se/vakust för att vara säker på att få senaste nytt så fort ditt projekt uppdateras. 
 
För frågor om ditt projekt, kontakta din projektledare som finns angiven på respektive projektsida. 
www.kungalv.se/vakust. Om ingen projektledare är utsedd än, ligger projektet längre fram i tiden.  
 
Vårt kundcenter 0303-23 80 00 kan också hjälpa till att svara på mer allmänna frågor även om alla svar 
helt enkelt inte finns i dagsläget. 
 
Hälsningar  
Sten-Ove Dahllöf 
VA-teknikchef Kungälvs kommun 
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