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Information om utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp till din fastighet 
 

Samråd och fastställande av förbindelsepunkters placering 

NVAA kommer i Åkeröprojektet att begära ledningsrätt (vilken fastställs av 
Lantmäteriet) för att inför entreprenadstart får rådighet över hela VA-
ledningssträckan fram till tomtgränserna. Med anledning av det behöver 
samtliga förbindelsepunkters placering vara fastställda innan förrättning 
kan ske. 

NVAA har i tidigare projekt ofta själva upprättat avtal med fastighetsägare och 
samfälligheter gällande markupplåtelser för framdragning av vatten- och 
spillvattenledningar. Därmed har NVAA också kunnat arbeta löpande (under en 
längre tid) med att träffa fastighetsägare för att samråda kring och fastställa 
förbindelsepunktens placering vid varje fastighet. I Åkeröprojektet kommer 
Lantmäteriet genom ledningsrättsförrättningen att handlägga markupplåtelserna. 
De behöver därför - inför förrättningen av ledningsrätten, ha fastslagna underlag 
för samtliga förbindelsepunktsplaceringar, vilket projektledaren arbetar med att ta 
fram (i samråd med fastighetsägarna). Detta gör att upphandlingen av 
entreprenör skjuts fram något i tiden. Upphandlingen kommer att ske efter att 
arbetet med att samråda med fastighetsägarna och fastslå placeringarna av 
förbindelsepunkter är klart och underlagen överlämnade till Lantmäteriet. 

Lantmäteriet kommer att kalla alla berörda markägare till samråd kring 
ledningsrätten. Det är också Lantmäteriet som handhar all administration i 
ledningsrättsärendet och värderar samt beslutar om de ersättningar som 
sedermera skall betalas ut till berörda markägare. 

 

POSTADRESS 

Norrtälje Vatten och Avfall AB 
Box 802, 761 28 Norrtälje 

KONTAKT 
0176 – 28 33 00 
info@nvaa.se 

WEBBADRESS 
www.nvaa.se 
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Upphandling av entreprenör 

NVAA räknar med att kunna upphandla den entreprenör som skall bygga VA-
ledningsnätet under kvartal ett, 2023. Inför entreprenadstarten, våren 2023, 
kommer samtliga fastighetsägare i verksamhetsområdet att kallas till ett 
informationsmöte där entreprenören medverkar och kan svara på frågor. 

 

Löpande information 

Aktuell information om projektet finns på områdessidan nvaa.se/akero               
På områdessidan finns även möjlighet att lämna kontaktuppgifter, så att vi vid 
behov kan nå er fastighetsägare via mail eller telefon under projektets gång.  

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst. Ha gärna din 
fastighetsbeteckning tillgänglig så kan vi hjälpa dig snabbare. 

  
 

Med vänliga hälsningar 
 
VA-avdelningen 
Norrtälje Vatten och Avfall    


