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Information om utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp till din fastighet 

 
För er information vill vi meddela att vi har handlat upp konsulter från Sweco 
Sverige AB för projektering och geoteknisk undersökning för VA-utbyggnaden i 
området. Arbetet med att undersöka marken kommer att ske under hösten 2021. 
Det här kan komma att påverka framkomligheten kortvarigt längs med 
vägsträckorna. Mer information om själva jobbet som ska utföras finns med som 
bilaga till detta brev och är signerad Sweco. Arbetet med markundersökningar och 
projektering beräknas att vara klart i januari 2022. 
 
Vår utgångspunkt är att så långt det är möjligt ha våra VA-ledningar i det befintliga 
vägnätet i området och i minsta mån påverka någons privata tomt. Vi kommer att 
inom några veckor lämna in en ansökan till Lantmäteriet om att få ledningsrätt i 
området där VA-ledningarna kommer att vara förlagda. Det betyder alltså att det är 
Lantmäteriet som kontaktar berörda och tar fram handlingar för markavtal med de 
samfälligheter, vägföreningar och privatpersoner, som vi kommer att påverka med 
våra ledningar. Handläggningstiden är flera månader och vi räknar med att det blir 
klart i vår.  
 

 
Bild 1 Förslag på ledningsdragning i område Västernäs, Östernäs, Uppnäs m.fl. 
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Under våren 2022 kommer vi att göra en upphandling av entreprenör och vi 
beräknar att byggnationen startar hösten 2022. 
 

Viktig och kommande information 
 
Vi räknar med att kunna bjuda in er till informationsmöten i början av år 2022. Det 
kommer att kunna bli både digitala och fysiska möten. Vi återkommer om det så fort 
vi har en närmare planering. 
 
Aktuell information om projektet kommer att läggas ut på områdessidan på webben: 
nvaa.se/vaster-oster-upp   
 

Möjlighet att anmäla kontaktuppgifter kvarstår 
 
Vi hoppas att så många som möjligt av er vill anmäla era kontaktuppgifter om ni 
önskar att framöver också kunna få information via mail. På områdessidan finns 
möjlighet att gå in och registrera sin email-adress. Man kan även registrera sitt 
mobilnummer, för att vi på ett enkelt sätt skall kunna nå er fastighetsägarna om/när 
behov av dialog uppstår.  

 
Övrigt 
 
Om du har fler frågor är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst. 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 Västernäs, Östernäs, Uppnäs m.fl.  


