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Lantmäteri 
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Dagens agenda 

• Därför är VA-strategin nödvändig 
• Så ser miljöstatusen ut i ditt område  
• Planen för det fortsatta arbetet 

 
Frågor om respektive område besvaras av våra sakkunniga vid 
tre stationer:  
- Norrmjöle Sörmjöle 
- Täfteå Ostnäs 
- Sand Tuvan 
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Ytterligare information 

- Möten i  varje område under 2017 
 

- Hela VA-strategin finns på Umea.se/vastrategi.Där kan du 
även prenumerera på våra nyheter 
 

- Ta gärna en broschyr 
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Varför tar kommunen fram en VA-strategi? 
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Syftet med utvecklingsstrategin för VA 

• Säkerställa fortsatt hög kvalitet på kommunens havsmiljöer så 
att miljökvalitetsnormerna uppnås. 

• Gynna fortsatt tillväxt på ett hållbart sätt. 
• Kommunen ska vara förutsägbar för kommuninvånarna 
• Kostnader för investeringar ska belysas, vara tydliga och kunna 

planeras för. 
 

 Ett verktyg för att visa var, när och i vilken ordning den ska den 
allmänna VA-anläggningen ska byggas ut. 

 Hanterar inte bredband, vägar,                                                                                                                                                                                                        
m.m. 
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Kostnadsfördelning ska utredas 

Kommunfullmäktige kommer att besluta om  
anläggningsavgiftens storlek.  
 

Hur taxorna ska fördelas är ännu inte bestämt.  
 

Anläggningsavgiften är anpassad för att täcka  
normal kostnad för att bygga ut verksamhets- 
område för VA. 
 
VA-taxans anläggningsavgift kommer att behöva höjas för att täcka 
utbyggnadskostnaderna. Hur stor höjningen blir beslutas när respektive område 
planerats mer i detalj. 
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Prioriterade områden 
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Utredningsområde Täfteå 



Utvecklingsstrategi för vatten och 
Avlopp i Umeå kommun 

Utredningsområde Sörmjöle 
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Utredningsområde Norrmjöle 
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Utredningsområde Ostnäsfjärden 
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Utredningsområde Sand-Tuvan 
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Vad kommer att hända nu? 

Planering och utredning av varje A-område som kommer att 
utmynna i en detaljerad tidplan och kostnadsberäkning. 
Exakta gränser fastställs då 
 

- Möten i  varje område under 2017 
- På www.umea.se/vastrategi finns FAQ frågor som 

 kommer att kompletteras efter hand 
- Mer information kommer att finnas på 

www.vakin.se/vautbyggnad 
- Anmäl dig till våra nyhetsbrev på utvärderingsformuläret 
 

http://www.umea.se/vastrategi
http://www.vakin.se/vautbyggnad
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Välkomna att besöka våra 
stationer 

 
Kontakta mig gärna 
Hans Sandberg 
090 - 16 16 94 
070 - 334 16 94 
hans.sandberg@umea.se 
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