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2023-03-09 

Information om utbyggnaden av kommunalt 
vatten och avlopp till din fastighet 
 

Tidplan 

NVAA har fått besked från Lantmäteriet om att mer tid än planerat behövs 
för samråd med berörda fastighetsägare gällande ledningsrätten för 
vatten- och avloppsledningarna. Detta innebär att entreprenadstarten för 
utbyggnad av VA-ledningsnätet i Åkerö kommer att flyttas fram till efter 
sommaren. Entreprenören äger ej rätten att påbörja arbetena förrän 
ledningsrätten vunnit laga kraft och detta kan tidigast komma att ske i juli 
månad.  

Under förutsättning att Lantmäteriet - enligt den nu meddelade 
planeringen - beslutar att NVAA får ledningsrätten och inga överklaganden 
som förlänger processen sker, så kan entreprenaden starta efter 
sommaren. Entreprenören kommer, med anledning av att upphandlingen 
förlängts, att ha två månaders inställelsetid. Detta innebär att 
entreprenaden preliminärt beräknas starta tidigast i augusti och senast i 
oktober månad.  

 

Upphandling och informationsmöte 

Upphandlingen av entreprenör pågår, men är som ovan nämnts förlängd 
och NVAA räknar med att entreprenören kommer att vara utsedd i början 
av maj. Därför kan informationsmöte hållas som planerat under 
våren/försommaren.  

Entreprenören kommer att vara med vid informationsmötet och fokus vid 
mötet kommer att vara på att denne får beskriva hur schaktnings- och 
sprängningsarbetena går till, tidplanen för arbetet och hur man löpande 
kommer att arbeta med information till fastighetsägarna om bland annat 
framfart och framkomlighet.  

 

 

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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Frågor till NVAA 

Framflyttningen av entreprenadstart innebär att det kommer att finnas mer 
tid för projektorganisationen och andra medarbetare inom NVAA att svara 
på frågor från fastighetsägare gällande annat än det som entreprenören 
berättar om vid informationsmötet. Vi vill därför uppmana fastighetsägare 
som har frågor att lyfta dessa via vår kundservice som nås på 
info@nvaa.se eller 0176-283300. Frågor av mer praktisk art om till 
exempel hur arbetet kommer att gå till invid fastigheten slussas vidare till 
projektledare och byggledare som vid behov kan åka ut till platsen för 
möte med fastighetsägare. Andra typer av frågor om exempelvis 
anslutning och taxor slussas vidare till personer inom NVAA med bäst 
kompetens inom dessa områden.    

 

Löpande information från NVAA och kontaktuppgifter 

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. Det underlättar också för kontakter med fastighetsägare i samband 
med besiktningarna.  

De informationsbrev som går ut till fastighetsägare i verksamhetsområde 
Åkerö sänds via mail till alla som uppgett en mailadress.  

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

 

Med vänliga hälsningar 
 
VA-avdelningen 
Norrtälje Vatten och Avfall    


