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Information om utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp till din fastighet 

 
 

Vad händer i projektet nu? 

 
Upphandlingen av projektör och geotekniska undersökningar för VA-utbyggnaden i 
området är klar. Företaget som vann upphandlingen heter AFRY och de kommer 
att utföra de geotekniska undersökningarna (med bland annat markradar och 
kompletterande borrningar) under september 2021. 
 
När undersökningarna är klara kommer man att projektera för utbyggnaden av VA-
nätet och skriva markavtal med berörda markägare. Upphandlingen av entreprenör 
för utbyggnaden beräknas vara klar under första kvartalet 2022. Efter det kan 
byggnationen starta. Produktionstiden för fullt utbyggt VA-system för vatten och 
spillvatten är c:a 18-24 månader. Detta innebär att entreprenaden i sin helhet kan 
vara klar tidigast under andra halvåret 2023. Byggnationerna skall också besiktigas 
och driftsättas innan fastighetsägare kan koppla in sig på det nya VA-nätet, så det 
är först i början av 2024 som samtliga fastigheter kommer att kunna vara anslutna.  

 
Med anledning av rådande Coronapandemi och FHM:s rekommendationer, har vi 
beslutat att skjuta fram informationsmöten. Fysiska eller digitala möten kommer 
dock att hållas innan byggnationen startar i området.   
 
Tills vidare kommer vi att gå ut med information brevledes och lägga ut aktuell 
information om projektet på områdessidan på webben: nvaa.se/akero 
 

 
Möjlighet att anmäla kontaktuppgifter 
 
Vi hoppas att så många som möjligt av er vill anmäla era kontaktuppgifter för att 
framöver också kunna få information via mail. På områdessidan finns möjlighet att 
gå in och registrera sin email-adress (och mobilnummer om man så önskar) för att 
vi på ett enkelt sätt skall kunna nå er fastighetsägare om/när behov av dialog 
uppstår.  
 
Välkommen att kontakta kontaktcenter om du har fler frågor. Ha gärna din 
fastighetsbeteckning tillgänglig så kan vi hjälpa dig snabbare. 
E-post: info@nvaa.se 
Telefon: 0176-28 33 00  

 
 
Med vänlig hälsning  

Norrtälje Vatten och Avfall  
Projektgruppen för Åkeröprojektet  

  

3 september 2021 

Till fastighetsägare i verksamhetsområde Åkerö 

 
 


