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1) Ekonomi 
Projektet håller budget!! 

– Total investering:   8,3 MSEK  (=budget) 
– Investering per fastighet: 128.000 SEK 

Total kostnad per fastighet (exkl grävning på tomt) 
– Investering i V/A nätet        128.000 SEK 
– Kommunal anslutning            24.300 SEK (ett hus) 
– Pumpstation inkl igångsättning:        33.375 SEK 
– Summa (cirka)         186.000 SEK 

 
– Jämförelse: Kommuntaxan      261.000 SEK 

 

”VINST” per fastighet (jmf Kommuntaxan)  ca 75.000 SEK 
”VINST” hela projektet              ca 5 MSEK 
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2) Åtaganden gentemot kommun 

• Samfällighetsföreningen har ingått Avtal med Norrtälje 
kommun om rättigheter & skyldigheter parterna emellan. 
 

• Samfällighetsföreningen har ansvar för fullgörandet av 
avtalet gentemot kommunen. 
 

• Samfällighetsföreningen har informationsansvar till samtliga 
medlemmar vilka skyldigheter Samfällighetsföreningen har 
gentemot Norrtälje kommun. 
 

• Om enskild medlem bryter mot förpliktelse gentemot 
kommunen och skada för kommunen därigenom 
uppkommer – så kommer samfällighetsföreningen att rikta 
anspråk mot felande medlem genom att kräva ersättning för 
skadeståndsanspråk från kommunen. 
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2) Åtaganden gentemot kommunen 

• Anslutna fastigheter får endast inkopplas till kommunens nät 
för vatten och spillvattenavlopp, ej dagvatten (regn- och 
smältvatten) och ej dräneringsvatten. 

• Vi (föreningen) ansvarar för att vatten från enskild vattentäkt 
(dvs ej allmän/kommunal) ej används och leds till den 
gemensamma anläggningen för spillvattenavlopp. Det får inte 
finnas någon fysisk kontakt mellan vattenledningar som 
distribuerar kommunens vatten och vattenledningar med 
vatten från enskild vattentäkt. (Enskild vattentäkt=eget vatten) 

• Ovanstående innebär att fastighetsägare inte under några 
omständigheter får koppla in vatten från egen brunn eller från 
gemensamt pumphus in i huset för bruk inomhus efter 
inkoppling till det gemensamma V/A-nätet. 

• Däremot är det OK att använda vatten från egen brunn för 
bevattning på tomten, så länge vattnet inte går ut i kommunens 
spillvattenavlopp. 
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2) Åtaganden gentemot kommunen 

”Föreningen planerar att lösa eventuella problem med lukt från 
svavelväte genom regelbunden spolning av ledningsnätet”.   

– Innebär inget ansvar för enskild fastighetsägare. Däremot; har man 
varit borta från sitt hus under en period innebär det att färskvatten 
har stått stilla mellan huvudledning och huset. Ta därför för vana att 
alltid spola färskvatten i kranen under 5-10 minuter så att det blir 
rotation på vattnet i ledningen. Extra viktigt för hus som ligger i 
”ändan” på en ledning. 
 

”Vid eventuell framtida utökning av antal bostadslägenheter 
(hus med indraget vatten och matlagningsmöjlighet) skall 
föreningen erlägga tilläggsavgifter enligt kommunens V/A-taxa. 
Föreningen ansvarar för att innan en eventuell utökning av 
samfälligheten ansöka om detta hos Norrtälje kommun”. 

– Innebär att man som fastighetsägare måste meddela styrelsen för 
samfällighetsföreningen att man planerar att utöka antalet hus med 
indraget vatten/avlopp och matlagningsmöjlighet. 
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3) Fakturerings- och kravrutiner 
 

• Ambition: 
– Kostnadseffektivitet: Minimal administration, enkla rutiner och 

tydlighet kring kravrutiner. 
 

• Innebär: 
– Fakturering sker elektronisk via e-mail till fastighetens anmälde 

ekonomiske ansvarige. Anmälan måste göras till styrelsen vid ändring 
av betalningsansvarig / byte av e-mailadress. 
 

– Fakturering 1 gång per år (kommunala avgifter och medlemsavgifter) 
 

– Faktura skickas  30 dagar innan förfallodag. 
 

– Ett krav skickas 10 dagar efter förfallodag, därefter lämnas ärendet 
direkt till  inkasso efter ytterligare 10 dagar. Ingen kontakt/sökning 
kommer att ske från styrelsen innan ärendet går till inkasso. 
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4) Anmälan om ändrat antal 
bostadslägenheter(hus) 

 
• Anmälningsblankett och rutinbeskrivning kommer att läggas 

ut på Håtövikens Samfällighetsförenings hemsida. 
 

• TIPS: Om du planerar att (i närtid) söka bygglov för
  ytterligare ett hus med matlagningsmöjlighet  
  kan du idag  anmäla detta till styrelsen.  
  Engångskostnaden  för ytterligare ett hus är f.n 
  24.300 kr  sen är det 25% dyrare. 
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5) Kontaktuppgifter: 

 
 
 
1) Hemsida adress:  http://www.hatoviken.se 

- Pekar mot vårt web-hotell https://sites.google.com/site/hatovik/ 
 

 
 

2)    E-mail-konto:  hatoviken.va@gmail.com 
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