Utbyggnad VA Sörfjärden
I det här bladet kommer
vi regelbundet att ge en
kort beskrivning av läget
gällande utbyggnad av
VA i Sörfjärden.
Få information om arbetet
via SMS: Skicka ditt
mobilnummer till
info@mittsverigevatten.se
Sörfjärden, november 2013

Telefon: 060-19 22 22
magnus.wiklund@mittsverigevatten.se

Allmänt
Enligt ett beslut i VA-nämnden ska en
allmän lösning för vatten och avlopp
i Sörfjärden vara färdigställd senast
september 2016.
Nordanstigs kommun har via sina VAbolag Nordanstig Vatten och MittSverige
Vatten påbörjat utredningsarbetet för att ta
fram vägval, genomföra tillståndsprövning
och projektering inför utbyggnaden.
Kommunens utgångspunkt är att alla
fastighetsägare ska betraktas som enskilda
kunder. En inriktning som bäst motsvarar

Tyck till om informationen!
Magnus Wiklund
Informationsansvarig

VA-nämndens beslut och som är den
mest rättvisa.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
har VA-huvudmannen, Nordanstig
Vatten, möjlighet att lösa in fungerande
VA-anläggningar i Sörfjärden, om det
bedöms att de kan användas i den
allmänna VA-anläggningen. Utredning
om detta pågår.

Erik Norin
Projektledare, Sweco
Telefon: 060-16 99 29
erik.norin@mittsverigevatten.se

Maria Roos
Ansvarig del vatten & avlopp
Telefon: 060-19 22 22
maria.roos@mittsverigevatten.se

Kjell Dahlqvist
Ansvarig del ledningsnät
Telefon: 060-19 22 22
kjell.dahlqvist@mittsverigevatten.se

Erik Norin från Sweco, har upphandlats
som huvudprojektledare.

Vatten
För att kunna etablera en allmän
vattenförsörjning i området måste
förekomsten av grundvatten undersökas
och kartläggas i området. Det sker
genom en så kallad hydrogeologisk
undersökning. Arbetet utförs av Vatten
& Miljöbyrån. Under vecka 8 borrades
grundvattenrör ner i området samt att
jordartsprover undersöktes genom
siktning. Efter analys kunde därefter en
uttagsbrunn för provpumpning anläggas.
Inför provpumpningen har också en
tillfällig byggströmsanslutning dragits

fram. Provpumpningen påbörjades under
vecka 13 och beräknas pågå cirka 8
veckor.
I det här skedet lägger vi ner mycket
resurser på att analysera risker för att
inte påverka andra vattentäkter
i området. Vi har bland annat installerat
nivåmätare i Olerstäkten, Sörfjärdens
idag största vattentäkt.
På nästa sida ser du en karta som visar
uttagsbrunnens placering.

Tydliga spår av grusåsen där
den möter havet.
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Avlopp
Kommunen har i samråd med
Norrhälsinge miljökontor beslutat att
genomföra en frivillig tillståndsprövning*.
I det arbetet ingår bland annat att valet
av reningsteknik och dess placering ska
ske efter utredning av möjliga alternativ.
Inleder med vägvalsutredning
I projektet genomförs inledningsvis en
vägvalsutredning där olika tekniker
studeras. Målet med vägvalsutredningen
är att få ett tydligt underlag för att förorda
en reningsteknik utifrån aspekter som
miljö och hälsa samt ekonomi.

den första delen i den frivilliga
tillståndsprövningen. Samråd med
fastighetsägare i Sörfjärden kommer
preliminärt att genomföras under hösten.
Inbjudan kommer att skickas ut.
* Frivillig tillståndsprövning innebär att
det förslag på avloppslösning som
rekommenderas prövas av länsstyrelsen
utifrån miljöbalken. I ansökan ingår då
en miljökonsekvensbeskrivning.

Samråd med länsstyrelsen
Under våren kommer samråd med
länsstyrelsen att genomföras. Det är

Ledningsnät
För närvarande pågår ingen direkt aktivitet i projektet
när det gäller nytt ledningsnät. Spillvattennätets tekniska
utformning kommer att utredas under 2014 när beslut
om hur dricksvattenproduktionen ska fungera och hur
reningen av spillvatten ska hanteras.

Provbrunn

Besiktning av befintligt ledningsnät
Befintliga ledningsnät i Sörfjärden som kan bli aktuella
att lösas in och bli en del i den allmänna anläggningen
kommer att funktionsbesiktas.

För ytterligare information:
Om bakgrund och beslut:
www.nordanstig.se/vas
eller kontakta Thord Wannberg, tfn 070-658 66 22
Om utredningar och kommande utbyggnad:
www.mittsverigevatten.se
MittSverige Vattens kundtjänst, tfn 060-19 20 60,
öppet vardagar klockan 08.00-14.00
Information via SMS
Utöver det här nyhetsbrevet erbjuder vi dig information
om kommande arbeten via SMS. Skicka ditt mobilnummer
till info@mittsverigevatten.se eller kontakta kundtjänst.

Fastighetskarta över Sörfjärden med platsen för uttagsbrunnen markerad.
Provpumpning har påbörjats och beräknas pågå i minst 8 veckor.

