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Inbjudan till informationsmöte angående gatuombyggnad 
och dagvattenutbyggnad i Birger Pers väg 

 

Måndagen den 23 oktober bjuder Laholmsbuktens VA och Laholms kommun in till ett 

informationsmöte angående gatuombyggnad och dagvattensutbyggnad i Birger Pers väg. Vi 

kommer att informera om hur och när utbyggnad av dagvattenledningar samt förnyelse av 

befintliga spill- och vattenledningar och ombyggnad av gata ska göras,. 

Ombyggnad av gata 
Birger Pers väg kommer att byggas om från Rönnqvists väg – Marias väg.  

På denna sträcka kommer det att bli separerad GC-väg på den södra sidan och ny belysning. 

Korsningen med Kustvägen kommer att få ny utformning. 

Utbyggnad av dagvatten 
Laholmsbuketsn VA ska bygga ut dagvattenledningar i området i samband med ombyggnad av 

gatan. I samband med ombyggnaden kommer även befinliga spill- och dricksvattenledningar 

samt serviser för spill- och dricksvatten att förnyas. Laholms kommun att besluta om att utökat 

verksamhetsområde för dagvatten så att det omfatter er fastighet.  

 

Dagvattenutbyggnaden består av drän- och  dagvattenledning samt brunnar för avledning av 

dagvatten från gata, allmän platsmark och fastigheter. Varje fastighet förses med en 

förbindelsepunkt. Ledningssystemet blir dimensionerat för ett så kallat trögt system vilket 

innebär att anslutning av dagvattnet från tak, garageinfarter eller dylikt först ska passera ett 

fördröjningsmagasin i form av exempelvis en stenkista.  

 

När utbyggnaden är klar kommer er fastighet att anslutas till kommunens dagvattensystem. Det 

innebär att Laholmsbuktens VA kommer att ta ut en anslutningsavgift och en årlig 

brukningsavgift för dagvatten. Anslutningsavgiften för dagvatten beräknas enligt gällande VA-

taxa. Anläggningsavgiften beräkans bland annat utifrån tomtens yta och för en fastighet på 



 

 

 

1000m2 blir kostnaden 68 700 kr med 2018-års VA-taxa (denna är ej antagen ännu). 

Laholmsbuktens VA kommer att skicka ut mer information om anslutningsavgift för dagvatten 

samt var förbindelsepunkten kommer att upprättas. 

 

 

Mer information finns på hemsidan http://www.lbva.se/ under aktuella projekt och dagvatten i 

Mellbystrand och Skummeslöv 

 

Det kommer att finnas tid för er att ställa frågor till representanter från Laholms kommun och 

Laholmsbuktens VA.  

 

Plats:  Strandhotellet Mellbystrand, Kustvägen 39, 312 60 Mellbystrand 

Dag: Måndagen den 23 oktober 

Tid: 17:00-19.00 

Vi bjuder på kaffe och fralla. 

Anmälan till mötet görs via e-post till: medborgarservice@laholm.se senast 18 oktober.   

 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Erland Björkman Laholms kommun 

Anders Ekelund Laholms kommun 

Carina Henriksson Laholmsbuktens VA 

 

 

Välkomna! 
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