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Vad händer i projektet nu? 

Projekteringen av ledningsförläggningen är klar och vi är färdiga för att gå 
ut med upphandlingen för att utse en entreprenör som kan utföra arbetet 
med att bygga ledningsnätet. Vissa delar av Västanvikområdet kräver dock 
en lantmäteriförrättning, men på grund av rådande Coronapandemi gör 
Lantmäteriet inga förrättningar för närvarande. Detta kommer att medföra 
en försening av byggstarten jämfört med tidigare utsänd information. Vi 
räknar med att byggstart blir tidigast under hösten 2020.  
 
Byggnationerna kommer att pågå under c:a 2,5 år.  
Efter att byggnationerna är klara inom hela området upprättas 
förbindelsepunkterna och det är då fastighetsägarna betalar 
anläggningsavgiften.  
    

 

 

 

Aktuell information om projektet finns på norrtalje.se/vastanvik 
Om du har fler frågor är du alltid välkommen att kontakta kontaktcenter. Ha 

gärna din fastighetsbeteckning tillgänglig så kan vi hjälpa dig snabbare. 

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se 

Telefon: 0176-71000  
 

 

Vi i projektet önskar er en trevlig sommar! 

 

Vatten- och avloppsavdelningen, Norrtälje kommun 

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se
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