Informationsmöte med Västanvik etapp 2, 9/6-2021
Kontaktvägar
Entreprenören: Dala bygg och betongteknik, etablering på Dragonvägen vid Åkeröinfarten.
Platschef: Anders Larsson anders.larsson@dbob.se
Beställare: Norrtälje vatten och avlopp.
Projektledare: Marie Eriksson, Martin Jepson
Byggledare: Claes Gewalli
Kontakt: info@nvaa.se ange Västanvik
fråga - svar!
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Var hittar vi tidplanen för etapp 2
Svar: Tidplanen finns på projektsidan www.nvaa.se/vastanvik.
Inför arbeten på specifika vägar lägges lappar ut i brevlådorna för varje enskild väg? Om man
inte bor på plats hur får man då informationen?
Svar: Det kommer informeras även på www.nvaa.se/vastanvik på första sidan under nyheter
när och vilka vägar som berörs.
Huggning och rensning påbörjas från V32. Var går arbetsområdet? Går det alltid in direkt
mot tomtgräns.
Svar: Innan huggning påbörjas kommer entreprenören märka ut arbetsområdet med käppar,
då blir det tydligt var arbetsområdet går.
Kommer sommarvattnet att fungera under projekttid?
Svar: Ja sommarvattnet kommer fungera hela tiden under projektet.
Hur mycket kommer det grävas upp i taget? Ex 50 meter i taget?
Svar: pga olika omständigheter berg, stumsvetsning mm kommer det ibland vara schakter
som är längre än 50 meter.
Kommer det alltid att vara tillgänglighet till tomten även när schakt är öppna utanför tomt?
Svar: Ja det ska fungera hela tiden, det lägges ut körplåtar över schakten så man kommer in
till tomten. Ibland vissa kortare perioder om 1-4 timmar, just under grävning, kan det vara
svårt att komma in till tomten Men aldrig över en natt eller helg. Om inte annat
överenskommits mellan fastighetsägare och entreprenör tex om fastighetsägaren inte är på
plats under en längre tid så görs ibland överenskommelse att Entreprenören kan ”jobba på”
och då hålla en lite längre avstängning av en infart.
Vattenfall borde höra av sig och informera om vad som kommer hända med elen under och
efter entreprenaden.
Svar: Vi tillser att allmän information från vattenfall gällande elarbeten lägges upp på
www.nvaa.se/vastanvik.
Om det blir längre avbrott för el måste VF informera om detta. (förslag att annonsera på
www.nvaa.se/vastanvik och sätta upp på anslagstavlor)
När är etapp 2 klar,
Svar: Slutsyn etapp 2 är planerad till maj 2022. Då synas vägar, diken m.m. av.
Kommer vi kopplas på successivt eller blir allt driftsatt samtidigt.
Svar: Allt slut besiktigas och driftsätts samtidigt och om allt går enligt plan är det Q3 2023.

11. Kan anslutningsavgiften öka till projektet är klart 2023 pga politiska beslut och taxehöjning.
Svar: Risken finns då det är politiska beslut som styr anslutningsavgiften. Där får vi hänvisa
till info@nvaa.se . Uppge anslutningsavgifter i mailet när ni mailar till den adressen så
kommer det rätt i systemet.
12. Varför kan vi inte få information via mail?
Svar: Vi har märkt att vi når ut bäst genom projektsidan www.nvaa.se/vastanvik och att FÄ
själva kan hämta information när dom vill.
13. Det borde finnas någon typ av instruktion som förtydligar vart/vem man ska kontakta för
olika typer av frågor.
14. Svar: Det kommer en ”lathund” på www.nvaa.se/vastanvik
15. Kommer det skilja sig mellan FÄ vilken anslutningsavgift som gäller map. tidpunkt?
Svar: Nej inte med avseende på tidpunkt. Anläggningen tas i bruk samtidigt för samtliga FÄ i
Västanvik. Däremot kan det skilja i kostnad beroende på fastighetens storlek mm. Exakta
detaljer i anslutningsavgifter får ni vända er till anslutningsenheten på NVAA info@nvaa.se.
16. Får jag använda min egen vattenbrunn om den fungerar även efter anslutning.
Svar: Ja det är OK men du måste oavsett betala anslutningsavgiften.
17. Kan jag bara ansluta avloppet?
Svar: NVAA kan inte kräva att FÄ ansluter varken avlopp eller vatten. Däremot måste FÄ
betala anslutningsavgiften oavsett om dom ansluter eller inte. FÄ kan vänta med att ansluta
sig till det kommunala VA-nätet. Däremot kan Bygg och Miljö (kommunens
tillsynsmyndighet) kräva att FÄ ansluter sig till det kommunala VA nätet. Gällande endast
anslutning av avlopp så ställ frågan till anslutningsavdelningen på info@nvaa.se
18. Vem ansvarar för anslutningen till huset på egen tomt?
Svar: FÄ utför och bekostar arbetena från anslutningspunkt till huset.
19. Måste man ta bort den gamla trekammarbrunnen när man kopplar in det kommunala
avloppet.
Svar: Nej, men FÄ ska göra en sluttömning av sin brunn och då anses den utrangerad men
behöver inte grävas upp.
20. Hur fungerar frischaktsavtalet?
Svar: NVAA har en rättighet att schakta och spränga 1,5 meter in på tomt där
anslutningspunkten ska vara. I praktiken blir schakten kanske ca 3-4 meter in på tomt för att
kunna frilägga berget så anslutningspunkten är ganska djupt ner i marken. FÄ betalar inget
för denna extra sprängning.
21. Vad är anslutningspunkten? Och hur djupt är detta?
Svar: Anslutningspunkten är en rörända med en avstängninsventil. Djupet ner i mark är för
tryckspill 1.5 meter och ca 2 meter för självfall.
22. Hur vet jag om jag kan ansluta med självfall eller om jag ska ansluta med pumpstation
(tryckspill) ?
Svar: Det får ni separat information om genom samråd med byggledaren.
23. Vad markerar träpinnar målade orange i toppen?
Svar: Det bör vara elledningar utförda av Vattenfall då markentreprenören inte satt ut
någonting ännu.
24. Sommarvattenstolpar? Kommer dom att flyttas om dom är i vägen i projektet?
Svar: Om det behövs kommer dom flyttas med inte så långt från tidigare placering.
25. Rivning av saker utanför tomtgräns? Vad händer om en häck eller staket grävs bort som står
på samfälld mark?
Svar: Om man har en häck eller staket mm utanför sin tomtgräns på samfälld mark och är
orolig för att den ska grävas bort, ta kontakt med NVAA ange Västanvik (projektledningen)
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genom info@nvaa.se så bokar vi en tid och kommer ut på plats och tittar tillsammans mer
er. Vi gräver inte bort någonting bara för sakens skull, vi försöker i första hand lösa det ändå.
Måste vi gräva bort utgår ingen ersättning/kompensation för sådant som står utanför
tomtgräns. Det är trångt på många vägar i Västanvik och både vatten, avlopp och el ska få
plats samt att en provisorisk väg byggs för att det ska vara framkomligt för FÄ samt
räddningstjänst. Detta gör att det tyvärr många gånger måste tas bort växter/bebyggelse
som är utanför tomtgräns.
När etapp 2 är klar maj 2022, kan man som FÄ förvänta sig att arbetena är klara då? Eller
kommer man tillbaka.
Svar: Nej när arbetena är klar i etapp 2 kommer man inte tillbaka och gör mer schaktjobb.
Det kan bli något mindre återställningsjobb eller felåtgärder men inga stora arbeten.
Om jag behöver en tryckpump (LTA för tryckspill) är det FÄ som bekostar detta eller hur
fungerar det?
Svar: Kommunen bekostar pumpen och FÄ bekostar el och schakt på egen tomt. Kommunen
ansvarar sedan för underhållet av pumpen.
Vad händer i område etapp 2 efter att allt blir klart maj 2022 och fram till Q3 2023 när
anläggningen tas i bruk.
Svar: Ingenting, endast väntan.
Får man börja schakta på egen tomt innan Q3 2023 när anläggningen tas i bruk.
Svar: Man är inte hindrad att utföra förberedande åtgärder på egen tomt MEN man får inte
ansluta till förbindelsepunkten. Ska man ansluta mot tryckspill och erhålla en pumpstation
från NVAA, får man inte den levererad förrän entreprenaden är slutbesiktad och klar 2023.

