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Information till dig som fastighetsägare i Inre Norrfjärd 
 
 

Under hösten 2014 kommer arbete att påbörjas för en utbyggnation av kommunalt vatten 
och avlopp i Inre Norrfjärd. Du får detta informationsbrev då du är en av de 
fastighetsägare/arrendatorer som berörs av utbyggnationen. 
 
Bakgrund till varför kommunalt VA byggs ut 
Bakgrunden till varför kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området härstammar bland 
annat av en oro för vattenkvaliten i fjärden från boende i området. Fjärden är dessutom 
klassad av Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten med otillfredsställande ekologisk status, 
beträffande övergödning. Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun beslutade 2014-06-16 
om att fastställa VA-verksamhetsområde för Inre Norrfjärd, vilket innebär att Söderhamn 
NÄRA som VA-huvudman har en skyldighet att ansluta fastigheter inom området till den 
kommunala avloppsanläggnigen. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar 
avloppslösning och vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljö samt en 
avloppsvattenrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt 
levande kust och skärgård med tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet.  
 
Nuläge för utbyggnad av kommunalt VA i Inre Norrfjärd   
Efter beslutet i kommunfullmäktige i juni har Söderhamn NÄRA inlett ett planeringsarbete 
för att kunna påbörja arbetet med utbyggnation under 2015. Detta innebär att anslutning 
av berörda fastigheter tidigast kommer att ske under hösten 2016. En projektgrupp arbetar 
nu med detaljprojektering, upphandlingsunderlag och informationsmaterial. 
 
I projektet samarbetar Söderhamn NÄRA med VA-konsulten Sweco som också är 
projektledare. 
 
Med början den 17 november i år kommer Sweco att påbörja en geoteknisk undersökning 
för planerad ledningssträckning. Undersökningen genomförs för att kartlägga rådande 
markförhållanden för vidare projektering av kommande schakt- och anläggningsarbeten. 
Bilderna nedan visar den typ av borrbandvagnar som Sweco använder för att utföra 
undersökningarna. 
 
 

  
 

Postadress Telefon E – post  Hemsida   
Söderhamn NÄRA AB 0270–766 10 info@soderhamnnara.se www.soderhamnnara.se 
Box 94  Fax Org   
826 22 SÖDERHAMN 0270–411 03 556439-6447                       
   
 



 
 
 
 

Teknik 
Alla fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lätt 
tryckavlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med pump, s.k. 
fastighetspumpstation, ska grävas ner på fastigheten.  
 

Information 
l början av nästa år kommer vi att bjuda in alla berörda i området till ett 
informationsmöte, då kommer vi att ha möjlighet att ge mer detaljerad information om 
anslutningsrutiner, teknik, utförande etc.  
Så snart anläggningsavgiften har fastställts kommer ytterligare information.  
 
I samband med VA-entreprenaden kommer vi dessutom att möjliggöra för framtida 
fiberanslutning.  
 
Vi kommer att lägga ut löpande information på vår hemsida. Du hittar informationen på vår 
hemsida www.soderhamnnara.se under rubriken Inre Norrfjärden. Informationen kommer även 
att finnas tillgänglig på www.norrfjardsinfo.se 
 
 
Det går också bra att kontakta oss i projektgruppen om du har frågor. 
 

 
För ytterligare information kontakta; 
Torbjörn Ågren, Projektledare Sweco 
Tel: 023- 464 05 torbjorn.agren@sweco.se  
Veronica Henriksson, VA-chef Söderhamn NÄRA,  
Tel: 0270- 751 17 veronica.henriksson@soderhamnnara.se  
Gunnar Schön, Planeringsingenjör VA Söderhamn NÄRA 
Tel: 0270- 753 82 gunnar.schon@soderhamnnara.se     
Eva Hedblom, Informationsansvarig VA Söderhamn NÄRA 
Tel: 0270- 766 75 eva.hedblom@soderhamnnara.se  
 
 

 
Vänliga Hälsningar,  

 

Veronica Henriksson 
Verksamhetschef VA 
Söderhamn NÄRA 
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