
Sida 1 av 2 

 

2022-09-08 
Diarienummer: KS 2020-1204 

Invånare i verksamhetsområde Västernäs,  
Östernäs, Uppnäs m.fl. 

Information om utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp till din fastighet 
Nu behöver vi din hjälp! Din fastighet ligger inom område där kommunalt vatten 
och avlopp ska byggas ut. I detta brev får du som fastighetsägare information om 
vad du behöver ta ställning till nu.  

Vi kommer att anlägga en förbindelsepunkt utanför din tomtgräns, där du 
framöver kan ansluta din fastighet. Bifogat finner du ett kartunderlag med förslag 
på just din placering. Utvärdera den och återkom till oss om du har synpunkter.  

Bifogat finner du också ett frischakts-avtal, vilket är ett erbjudande till dig 
fastighetsägare. Finns det berg där vi ska anlägga förbindelsepunkten, så 
kommer vi att behöva spränga in på er fastighet för att skydda vår anläggning.  

Din checklista:  

 Ta ställning till föreslagen förbindelsepunkt och signera ditt ex. om ok 

 Signera ditt ex. av frischakts-avtalet 

 Lägg de två dokumenten i bifogat frisvarskuvert och lägg på postlåda. 

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. Till din hjälp kommer Sweco att sätta 
upp en käpp invid din tomt (vilket sker under vecka 36) där förbindelsepunkten är 
tänkt att vara.  

Ta ställning till förslaget på förbindelsepunkt 
Har du inget att invända mot föreslagen förbindelsepunkt, så kan du signera 
kartan direkt och skicka in till oss senast 30 september. 

Anser du att föreslagen förbindelsepunkt är fel? Rita in ny placering i 
kartunderlaget och skicka till oss snarast. Vi kommer att kontakta dig om vi 
behöver ytterligare dialog. Dessutom kommer projektledare och byggledare att 
finnas tillgängliga för möten om ni vill ha stöttning och hjälp med själva 
placeringen. OBS! Då behöver du kontakta oss snarast för att hinna boka in en 
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lämplig tid. Mejla oss på va-projekt@nvaa.se eller ring 0176-28 33 00 (knappval 
2). 

Om du inte kontaktar oss innan 30 september innebär det att du godkänner vårt 
förslag på placering. 

Vi kan komma att behöva spränga 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 30 september 
2022. 

Vad händer härnäst i projektet 
Vi har nu samrådstid med er fastighetsägare. Resultatet av detta kommer vi att 
lämna in till Lantmäteriet som förrättar ledningsrätten för våra VA-ledningar. 
Projekteringen fortskrider och beräknas vara klar i höst. Under vintern kommer en 
upphandling av entreprenör att ske och så fort det är klart så kommer vi att skicka 
ytterligare information till er fastighetsägare. Innan entreprenaden påbörjas 
kommer till exempel en besiktning av alla byggnader, brunnar och vägar att ske. 

För mer information 
Aktuell information finns alltid att tillgå på vår områdessida på webben:  

www.nvaa.se/vaster-oster-upp 

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  

 Karta som visar på förslag förbindelsepunkt för fastigheten 

 Portofritt svarskuvert.  

Med vänlig hälsning 

Annette Denborg 
Projektledare 
0176-717 63 
annette.denborg@nvaa.se 


