
 

   Underrättelse om samråd 
  

Diarienr: 
Datum: 

 

0212/21 
21-05-31 

 

                        ÄLVSBYNS KOMMUN 
                                                          MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 

                                                       POSTADRESS                   BESÖKSADRESS            TELEFON                  E-POST                                              ORG NUMMER                  WEBBPLATS 
                                               942 85 Älvsbyn       Storgatan 27           0929-170 00     kommunen@alvsbyn.se     5256-0471                   www.alvsbyn.se 
 

      Sida 1 av 1 

 

Kommunalt verksamhetsområde för Vatten och avlopp för 
Norra Nyfors industriområde 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 

  
Älvsbyns kommun har genom beslut i Kommunstyrelsen 21-05-24 § 88 fattat beslut om att 
ställa ut förslag till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Norra 
Nyfors industriområde för samråd. Syftet är att Norra Nyfors industriområde ska omfattas 
av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp inom ett avgränsat område, se 
bifogad karta. 

En detaljplan för industri inom ”Norra Nyfors” antogs av KF 2016-06-20 (beslutet vann laga kraft 2016-
07-19). I detaljplanen beskrivs att kommunalt vatten och avlopp finns inom området. Något beslut om att 
området ska omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp har dock aldrig tagits. 

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för med sig att befintliga och framtida fastigheter 
inom området som avses anslutas till vatten och avlopp är skyldiga att ansluta till kommuns ledningsnät 
och får ej borra egna brunnar för vatten eller inrätta enskilda avloppsanläggningar. Beslutet medför även 
att befintliga anläggningar inom området är tvingade att ansluta till de kommunala näten. Vatten- och 
avloppsnäten byggs ut av Älvsbyns Energi AB efterhand som de kommer beställningar från 
fastighetsägare. Älvsbyns Energi AB tar ut anslutningsavgift av kund för åtgärderna och sedermera 
brukningsavgift. 
Alla kända anläggningar är redan anslutna till de kommunala näten och inga konsekvenser bedöms uppstå 
som en följd av beslutet. 

Då kommunalt vatten och avlopp redan finns draget till området kommer inga initiala kostnader att 
uppstå för kommunen som en följd av beslutet. 
 
Förslaget finns utställt för samråd från 21-05-31  
t.o.m. 21-06-21. 
 
Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 21 juni 2021. Om 
synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad. 

Synpunkter skickas till: 

Älvsbyns kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
Storgatan 27 
942 85 Älvsbyn  

Eller via E-post till: 

alvsbyn@kommunen.se 
 

Frågor besvaras av:  
Samhällsplanerare, Erik Isaksson  
tel. 0929-170 00. 
 
Förslaget till detaljplan finns på Älvsbyns kommun, Miljö- & byggkontoret, kommunhuset, 
Storgatan 27 samt på kommunens webbplats: www.alvsbyn.se. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Erik Isaksson 
Samhällsplanerare 
Älvsbyns kommun 


