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Informationsbrev till fastighetsägare i 
Västernäs, Östernäs och Uppnäs med flera 
rörande utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp 

Du får detta brev för att du äger en fastighet i område enligt nedan bild. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp  
Information om att Norrtälje kommun nu startat utredningen gällande bildande av ett 

kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster, enligt vattentjänstlagen i Västernäs, 

Östernäs och Uppnäs. 
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Bakgrund  
Kommunen har enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldighet att ordna med vatten,  

spillvatten samt dagvatten om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

och/eller miljö. I kommunens VA-plan, som beslutas av kommunfullmäktige, prioriteras 

vilka områden som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA.   

Områdena Västernäs, Östernäs och Uppnäs med flera, är prioriterat i VA-planen och vi 

har därför påbörjat arbetet med att se över vilka vattentjänster och fastigheter, som bör 

ingå i det framtida verksamhetsområdet. Kommunens Bygg- och Miljökontor har 

inventerat de enskilda VA-anläggningarna i områdena och efter en samlad bedömning 

har dessa områden visat sig ha behov av allmänna vattentjänster.  

   

Verksamhetsområde  
Inom ett verksamhetsområde ska kommunen (enligt vattentjänstlagen) bygga ett allmänt 

ledningsnät för de vattentjänster som behövs för området och ordna en förbindelsepunkt 

utanför varje fastighetsgräns. När beslutet om verksamhetsområde har vunnit laga kraft, 

anläggningen har byggts ut och huvudmannen har upprättat en förbindelsepunkt samt 

skriftligen meddelat detta till berörd fastighetsägare, inträder en avgiftsskyldighet för de 

vattentjänster man har upprättat vid förbindelsepunkten.  

 

Vad händer i projektet nu?  
När utredningen om bildandet av verksamhetsområde är klar, kommer vi att sända 

information till de berörda fastighetsägarna, att ni föreslås inrymmas i kommande 

verksamhetsområde och vilka vattentjänster som kommer att tillämpas för detta område.  

Beslut om bildandet av verksamhetsområdet samt vilka fastigheter som skall ingå, 

kommer att tas av kommunfullmäktige under hösten 2020.   

När beslutet om bildandet av verksamhetsområde, med de tillämpade vattentjänsterna 

har vunnit laga kraft, kommer vi att sända ut information om det till dem som har en 

fastighet inom nämnda område och kalla till ett informationsmöte för berörda 

fastighetsägare.  

Arbetsprocessen är sedan att projektera, upphandla entreprenör, bygga och driftsätta VA-

anläggningarna i området. Utbyggnaden av kommunal VA-anläggning i områdena 

uppskattas ta två till fem år. Tiden är beroende på att vissa områden kommer att bli klara 

före andra. 

  

  

  



 

2020-06-30 
 

  

   

POSTADRESS 

Box 802, 761 28 Norrtälje 

VA-avdelningen 

BESÖKSADRESS 

Kaserngatan 10 

KONTAKT 

0176-710 00 

kontaktcenter@norrtalje.se 

www.norrtalje.se 3 (3) 
 

Vad händer i området i nutid?  
Parallellt med utredningen av verksamhetsområdets omfattning, arbetar vi med en 

initiering av projektet. Initieringen omfattar bland annat geotekniska undersökningar och 

detaljerade inmätningar fastighetsgränser, vägar och diken.   

Mer information om utbyggnadsprojektet kommer löpande att publiceras på områdessidan 

för projektet: norrtalje.se/vasternas-osternas-och-uppnas 

  

Mer information? 
Om du har fler frågor är du alltid välkommen att kontakta kontaktcenter, enligt kontaktytor 

i sidfoten.  

Please contact Kontaktcenter if you need this information in English.  

  

  

  

Vatten- och avloppsavdelningen  

Norrtälje kommun 
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