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Kommunalt vatten och avlopp i Åkerö 
Som vi tidigare meddelat ligger din fastighet inom område där 
kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut. I detta brev får du 
som fastighetsägare information om vad du behöver göra nu. 
Aktuell information finns alltid att tillgå på vår webbsida 
www.nvaa.se/akero 

 

Din checklista: 
 Ta ställning till föreslagen förbindelsepunkt på bifogad karta 

 Posta ifyllt frischakts-avtal 
 

Tidsplan 
Efter förbindelsepunktens placering kommer alla underlag skickas 
till Lantmäteriet för fastställande av ledningsrätt. Medan detta pågår 
kan vi handla upp en entreprenör för att sedan kunna starta med 
entreprenaden förhoppningsvis under fjärde kvartalet 2022. 
 

Alla byggnader och brunnar besiktigas 
Under byggtiden kommer vi att behöva spränga. Innan sprängning 
sker besiktigar vi närliggande byggnader och dricksvattenbrunnar 
för att konstatera befintligt skick. När sprängningarna är avklarade 
görs en efterbesiktning för att kontrollera att inga skador uppstått. 
Det är viktigt att du låter besiktningsmännen få tillträde till dina 
byggnader och dricksvattenbrunn. Ni kommer att bli kontaktade av 
PE Teknik & Arkitektur för att komma överens om tillträde. 
 

Pumpstationer krävs på samtliga fastigheter 
Samtliga fastigheter kommer att behöva installera pumpstationer. 
Topografin i området och den stora mängden ytligt liggande berg 
innebär att samtliga fastigheter kommer att behöva pumpstationer. 
Norrtälje Vatten och Avfall tillhandahåller, bekostar och ansvarar för 
den huvudsakliga driften av pumpstationen. Den el som den 
driftsatta pumpstationen förbrukar betalas av fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren bekostar och utför alla VA-installationer mellan 
huset och förbindelsepunkten inklusive eventuell pumpbrunn. 
Arbetena ska utföras fackmannamässigt och enligt branschens 
gällande regler.  

 

POSTADRESS 

Norrtälje Vatten och Avfall AB 
Box 802, 761 28 Norrtälje 

KONTAKT 
0176 – 28 33 00 
info@nvaa.se 

WEBBADRESS 
www.nvaa.se 

 

 

SENAST 

21 SEP 

2022 

 



Sida 2 av 2 

 

Så tolkar du den bifogade kartan 

Vi kommer att anlägga en förbindelsepunkt cirka 0,5 meter utanför 
din tomtgräns, där du framöver kan ansluta din fastighet. På kartan 
framgår ett förslag på placering av din förbindelsepunkt. 
Spillavloppsledningen är röd med pilar, vattenledningen är den 
streckade blå linjen. 

Ta ställning till förslaget på förbindelsepunkt 
Om du har synpunkter på förslaget på placering av 
förbindelsepunkten ber vi dig att kontakta oss senast  
21 september. Mejla Norrtälje Vatten och Avfall på info@nvaa.se 
eller ring 0176-28 33 00. Om du inte kontaktar oss innan  
21 september innebär det att du godkänner vårt förslag på 
placering. 

Vi spränger kostnadsfritt på din tomt 
Om det finns berg där vi ska anlägga förbindelsepunkten utanför 
din tomtgräns kommer vi att behöva spränga. Eventuellt kommer 
även du att behöva spränga inne på din tomt för att lägga dina 
ledningar fram till förbindelsepunkten. 
För att försäkra oss om att inga skador uppstår på de kommunala 
installationerna i samband med sprängning, erbjuder vi oss att vid 
behov göra en kostnadsfri sprängning upp till cirka 1,5 meter in på 
din tomt. För att vi ska kunna göra denna sprängning måste du 
underteckna bifogat frischakts-avtal senast 21 september 2022. 

För mer information 
Aktuell information om projektet finns på www.nvaa.se/akero 
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: info@nvaa.se  
Telefon: 0176- 28 33 00 

Bifogat med detta brev: 
• Frischakts-avtal – fyll i och posta till oss.  
• Karta som visar förbindelsepunkt för 

fastigheten – ta ställning till din 
förbindelsepunkt och återkoppla till 
Kontaktcenter med eventuella invändningar. 

• Portofritt svarskuvert. Använd det eller skicka i frankerat kuvert till: 
 
Norrtälje Vatten och Avfall AB 

Att: Göran Wahlqvist 

Box 802 

761 28 Norrtälje 
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