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2022-01-26 

Information om utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp till din fastighet 
 

 

Vad händer i projektet nu? 

Markundersökningarna i området är i det närmaste klara och vi arbetar vidare 
med projekteringen för förläggning av vatten- och spillvattenledningar. 

Det har förts dialoger med Vattenfall eldistribution AB för att möjliggöra 
samförläggning av elledningar och VA-ledningar i samma schakt, när det skall 
grävas i området. Vattenfall eldistribution AB behöver beredningstid till april för att 
samförläggning skall vara möjlig. Trots att tidplanen förskjuts något så ser vi det 
som en vinst för alla parter att arbetet med markförläggning av de luftburna 
elledningarna kan ske samtidigt som VA-ledningsnätet byggs ut.  

Parallellt med projekteringen har Lantmäteriet påbörjat förrättningen av bland 
annat ledningsrätt i området för den allmänna VA-anläggningen. Lantmäteriet 
kommer brevledes att kalla alla berörda markägare till förrättningssammanträde. 

 

Tidplan och upphandling av entreprenör 

Vi planerar att gå ut med upphandlingen för att utse den entreprenör som skall 
bygga ledningsnätet så snart Vattenfall eldistribution AB:s beredning är 
färdigställd, under våren 2022. Vi räknar med att upphandlingen är klar före 
semestern.  

Innan entreprenören påbörjar arbetet kommer du som fastighetsägare att 
beredas möjlighet att ha ett samråd med NVAA om var den så kallade 
förbindelsepunkten till din fastighet kommer att upprättas. När detta arbete 
påbörjas kommer alla fastighetsägare i Åkerö verksamhetsområde att få ett brev 
med förslag till placering av förbindelsepunkt. Förslaget kommer att presenteras i 
en så kallad förbindelsepunktskarta. I samma brev kommer även ett 
frischaktsavtal att sändas ut. Mer detaljerad information om möjligheten att få 
hjälp med eventuell sprängning en bit in på den egna tomten, vid tecknande av 
ett sådant avtal, kommer också med i detta utskick.   

 

 

POSTADRESS 

Norrtälje Vatten och Avfall AB 

Box 802, 761 28 Norrtälje 

KONTAKT 

0176 – 28 33 00 

info@nvaa.se 

WEBBADRESS 

www.nvaa.se 
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Entreprenören kommer att påbörja arbetet med att bygga ut vatten- och  
spillvattenledningarna i området efter sommaren 2022. Produktionstiden för fullt 
utbyggt VA-system för vatten och spillvatten i Åkerö verksamhetsområde 
beräknas vara 18-24 månader från att arbetena påbörjas. Detta innebär att 
entreprenaden i sin helhet kan vara klar tidigast kvartal 1, 2024. Dock kommer 
man att bygga ut ledningsnätet etappvis vilket gör att förmedling av 
förbindelsepunkt och anslutning till den allmänna VA-anläggningen kan komma 
att ske vid olika tidpunkter för olika fastigheter, beroende på till vilken etapp en 
fastighet tillhör.  

 

Planerat informationsmöte 

Som vi tidigare informerat om så kommer vi att kalla till ett informationsmöte för 
fastighetsägare i området inför starten av entreprenaden. Den entreprenör som 
kommer att utföra arbetena i området kommer att vara med vid detta möte för att 
svara på frågor kring hur arbetena går till. Mötet kommer därför att hållas efter att 
entreprenören är utsedd och vi ser över möjligheten att ha ett fysiskt möte genom 
att vara i en så pass stor lokal att mötesdeltagarna har möjlighet att hålla 
rekommenderat avstånd till varandra.   

 

Löpande information 

Aktuell information om projektet finns på områdessidan nvaa.se/akero På 
områdessidan finns även möjlighet att lämna kontaktuppgifter så att vi vid behov 
kan nå er fastighetsägare via mail eller telefon under projektets gång.  

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst. Ha gärna din 
fastighetsbeteckning tillgänglig så kan vi hjälpa dig snabbare. 

  

 

Med vänliga hälsningar 
 
VA-avdelningen 
Norrtälje Vatten och Avfall    

 


