
Gladö Kvarn – Omvandling tidslinje 
 

Att sammanställa: 

- Lägg till länkar till dokument kring VA-taxan 

- Vad var orsaken till 100% täckning? Gäller den Huddinge? 

- Har Sthlm Vatten gjort förluster innan 2015-2017? Varför utredningen? 

- Vilken skyldighet har en kommun att informera invånarna/fastighetsägarna? 

- Vem kan jag stämma? 

- Lägg till info om verksamhetsområde och spara ner dokumenten 

- Kolla att alla dokument nedan är nersparade, skriv in filnamn. 

- Lägg in mailet från kommunen om gatukostnaden. 

 

Redan innan millenieskiftet fanns det planer på utbyggnad av VA till Gladö Kvarn. Men denna tidslinje 

bygger på det som skett efter millenieskiftet. 

2001: Information från Gladökvarns Fastighetsförening (upprättat i samråd med Huddinge Kommun 

och Stockholm Vatten. 

• Anslutningsavgift VA 1600kvm: 86213 kr inkl moms 

2003: 

Årsmöte Fastighetsföreningen: 

• 50% permanent boenden i Gladö Kvarn 

• Gladö Fastighets VA-grupp drev dricksvatten tester med resultat att ca 50% hade prov med 

”halten bakterier är mycket hög” 

• Gladö Fastighets VA-grupp drev fram så att Gladö blev högre prioriterade hos kommunen 

med förstudie 2005. (istället för ”vänta 20-30år”) 

2004:  

Årsmöte Fastighetsföreningen: 

• VA anslutningskostnad: 85-95Tkr. (Högre om tomten är över 2000m2) 

24 sep 2007: Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta nya 

detaljplaner enligt förstudie som togs fram aug 2007. 

 

• Gladö kvarn omfattas av ett tidigare utbyggnadsprogram från 2004, med riktlinjer såsom: 

”endast de fastigheter som väljer att ansluta sig debiteras anläggningsavgift”. Där står även 

att de områden som redan har detaljplan och där arbetet redan påbörjats inte omfattas av 

det nya programmet.  

•  

2007: Nya gatukostnadsreglementet planeras, när beslöts det? Troligen under 2010, men 

antagandehandlingen visar fortfarande på en ca kostnad. 



Fastighetsmöte: SVOA skulle återkomma med hur man skulle göra för att inte fastighetsägare skulle 

tvingas flytta av ekonomiska skäl. >>> KOLLA UPP 

2010: 

• Våren: Samråd där en mängd yttranden kom in. 

 

 

2011: 

• Utställning av detaljplan för Gladö Kvarn (4 april – 5 maj) 

▪ Ändringar efter tidigare samråd 

o Förskoletomten norr om Lidavägen är borttagen 

o Bussgatan ska gå i slinga, Gladöv/Nyboviksv och Lidavägen 

o Vägarna kring Lillängsvägen justerades 

o Väghöjden för Gladövägen vid affärsviken har sänkts 

o Ytterligare en bryggplats har föreslagits söder om Österängsvägen 

o Ytterligare en fastighet har tillkommit på Lidavägen 

o Utrymmet för idrott har utökats för att inrymma ytterligare en framtida tennisbana 

o Naturområdet Nybovik har kompletterats med en planbestämmelsen Äng 

o Sammanlagda byggrätten är minskad till 190m2 

o Ytor har avsatts för dagvattenhantering vid naturliga utlopp 

o Pga risk för buller har mark som inte får bebyggas utefter Gladöv utökats på vissa 

fastigheter 

o Gångväg mellan Malmbergsv och Kvarnsjöv bevaras 

o Upplysning om att strandskydd kommer införas har lagts till plankartan 

o VA: Kombination av självfall och lättrycksavloppsystem 

• Sep: MSB skickar ut utlåtande efter utställning 

o Många yttranden kring Gatukostnader hänvisas till gatukostnadsutställningen 

o Många yttranden kring vägstandarden, hänvisas till kommunens policy och 

huvudgatan är dimensionerad efter SLs krav. 

o Flera yttrar sig om att behålla 30kmh, ingen detaljplanefråga 

o Flera yttrar sig om att byggrätten är för stor för området. Ingen ändring i 

detaljplanen. 

o Flera yttrar sig om att minsta tomtstorlek på 1000m2 är för liten. 

o Många yttrar sig om att bryggorna ska få finnas kvar då de ger karaktär till området. 

Ingen detaljplanefråga. 

• I Gladö Kvarn Antagandehandling 2011 står: ”Anläggningsavgiften debiteras när 

förbindelsepunkt har upprättats. Normalt sett debiterar dock Stockholm Vatten 

Anläggningsavgiften efter begäran om anslutning av fastighetsägaren eller av kommunens 

miljökontor.” 

 

 

 

2012: 



 

 

2013: 

• Okt: Detaljplanen vann laga kraft 

• Huddinge Kommun och Svoa ska ha arbetat med ”avtal om riktlinjer för samarbetet”. (inte 

hittat/sett det än) 

 

 

2014: 

• Nov: Brev från SVOA om föreslagen anslutningsplacering med kontaktinfo till Tullinge VA 

Konsult för att ändra placering. 

 

 

2015: 

• 9 April: Info till samtliga fastighetsägare 

o Etapp1: Byggande Mars 2015 – Maj 2017 

o Etapp2: Byggande Aug 2015 – 

o Etapp3: Byggande Sep 2017 –  

o Etapp4: Byggande Okt 2016 –  

o Gatukostnad ca 229000kr för befintliga fastigheter 

o Gatukostnad ca 458000kr för nytillkommande fastigheter 

o VA-anslutningsavgift 

▪ Citat: ”2000km2 115750 kr Vatten, Spill, Dagvatten” 

▪ Citat: ”2000km2 98375 kr Vatten, Spill (utav Dagvatten)” 

• 14 Dec: Info om att upphandling av etapp 2 är klar. 

o Arbete i etapp 2 uppstartat nov 

• Huddinge Kommun och SVOA har kännedom om att VA-taxans konstruktion ska göras om. 

 

 

2016: 

• 15 feb: Info om att båtar på kommunens mark längs med Kvarnsjön måste flyttas senast 31 

mars 2016! 

• 16 Mar: Lantmäterimöte ang upplösning av vägföreningen. 

Någon gång mellan mitten av 2016 och 2017 tog Huddinge Kommun bort länken till Gladösidan som 

angav svoas anslutningstaxa. Ersattes inte av någon ny länk. 

 

 



2017: 

• SVOA ansöker till Kf Huddinge om att ta beslut om den taxa som under åren 2018-2021 skulle 

ge 100% kostnadstäckning.  

”En höjning av anläggningsavgiften kommer att minska behovet av uttag av särtaxa och 

kommer även att ge fastighetsägare en bättre och tydligare bild av anslutningsavgiftens 

storlek i ett tidigare skede än idag”,  

•  

 

 

2018: 

• 29 Jan: Sthlm KF beslutar om ny VA-taxa för 2018 att gälla från 1 mars/1 juli 2018. 

• 19 Feb: Huddinge KF beslutar om ny VA-taxa för 2018 att gälla från 1 feb/1 juli 2018. 

• Vägföreningen är upplöst. 

• 12 dec: Representanter från Gladö träffar Huddinge Kommun och SVOA för att diskutera 

ryktena om de nya avgifterna för VA-anslutningsavgiften 

• 17 dec: Huddinge KF beslutar om ny VA-taxa för 2019 

 

 

2019: 

• Före 11 Jan: Flera fastighetsägare och Gladö Fastighetsförening överklagar beslutet om ny 

VA-taxa. Totalt 211 

 

 

 


