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2022-11-01 
Diarienummer:  
NVAA 2022-309 

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

Information om utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp till din fastighet 
Förseningar 
Arbetet med projekteringen av VA i området Västernäs, Östernäs, Uppnäs m.fl. 
kommer förlängas. Det är flera anledningar som påverkar detta; bland annat att 
samråden om förbindelsepunkter tar tid och att Swecos projektering har tagit 
längre tid än beräknat. Dessutom har inflationen och ränteläget gjort att NVAA 
har bedömt att vi behöver dämpa takten i utbyggnaden av det här 
verksamhetsområdet. Därmed kommer färdigställandet av VA till området att 
försenas något. 

Vi ber om ursäkt för att vi har haft svårt att ta hand om alla inkomna ärenden och 
besvara era frågor i god tid. Tack för ert tålamod! 

Vad händer i projektet just nu 
Vi fortsätter våra samråd om förbindelsepunkternas läge med er fastighetsägare, 
vilket kommer att ske fram till årsskiftet. Ni har varit väldigt behjälpliga med att se 
över era fastigheter och inkommit med förslag på flytt av förbindelsepunkter. Vi 
ser nu över alla ändringar och återkopplar till er fastighetsägare som det berör.  

Vi kommer även att se över behovet av arbetsområde.  

Vad händer härnäst i projektet 
Resultatet av de här samråden kommer vi att lämna in till Lantmäteriet, i 
samband med att vi ansöker om en ny förrättning av ledningsrätt hos 
Lantmäteriet för våra VA-ledningar. Vi kommer även att ansöka om 
arbetsområdets utbredning i området. Alla berörda fastighetsägare kommer att bli 
inbjudna till möte med Lantmäteriet. Lantmäteriet kommer att fastställa en 
ersättningslängd för den ersättning NVAA ska betala till er för marken vi tar i 
anspråk.   
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Projekteringen fortskrider och beräknas vara klar i vår. Därefter 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 en besiktning av alla byggnader och brunnar att ske. Vi kommer också 
göra en förbesiktning på alla vägar och mark vi kommer att gräva i, vilket sker av 
en extern part. Efter arbetets utförande kommer marken att besiktas för att tillse 
att marken återställts korrekt efter arbetets avslutande.  

Uppdaterad tidplan enligt följande: 

 

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

www.nvaa.se/vaster-oster-upp 

Om du har 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 

Med vänlig hälsning 

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

http://www.nvaa.se/vaster-oster-upp
mailto:info@nvaa.se

