
 

Minnesanteckningar 

 

Sida 1 av 1 

 

Typ av möte Datum 

Informationsmöte markägare och vägföreningar 2017-08-29 

Protokollförare  Plats 

Hanna Wimander, Piteå kommun   Teknik & Gator 

 
Närvarande 

Sara Holmlund, Pireva (beställare) 

Lars Hannu, Norconsult (projektledare) 

Hanna Wimander, Piteå Kommun (bitr. projektledare) 

David Edeblom, Norconsult (projektör) 

Per Andersson, Piteå kommun  

 

Informationsmöte för markägare och vägföreningar på Nötön/Renön 

Presentation från dagens möte finns på www.pireva.se/renon 

 Sara Holmlund, Pireva hälsar alla välkomna och presenterar deltagare från projektgruppen (se 

närvarande). 

 Sara berättar bakgrund till projektet och visar det nya verksamhetsområdet för vatten och avlopp 

som är beslutade i kommunfullmäktige. 

 Lars redogör för status i projektet. Projektering pågår, en förprojektering/systemskiss finns 

framtagen. Geoundersökningar med markradar kommer utföras i början av september, några 

referenspunkter kommer även att borras. Inmätning av terräng, vägar och hinder pågår. Norconsult 

håller även på att utreda teknikval, både för ledningsdragning och system. På mötet visar Lars den 

föreslagna sträckningen som finns framtagen, denna kan dock komma att ändras pga. geotekniska 

förhållanden mm.  

 Kallkällan känner projektgruppen till och kommer ha i beaktande.  

 Hanna berättar om det pågående arbetet med ledningsrätter. Ledningsrätt gör det möjligt för en 

ledningsägare att dra fram sina ledningar över annans mark för viktiga samhällsfunktioner.  En 

förrättningslantmätare från Lantmäteriet håller i ärendet och kommer att värdera marken och hålla i 

ett förättningsmöte där beslut fattas om ledningssträckning och ersättning. Ledningsrätten är 10-12 m 

i byggskedet och därefter 6 m. Byggstart sker efter att ledningsrätterna är klara.  

 Vägföreningar – Filmning av vägarna görs 2017. Norconsult kommer även kontakta respektive 

vägförening för genomgång av tänkt ledningssträcka samt för syn av vägarna före och efter 

utbyggnationen. Återställning kommer ske till ursprungligt skick. 

 Vattenföreningar – Projektgruppen vill gärna ha information om befintliga ledningar samt 

kontaktpersoner till vattenföreningar.  

 Arrenden – Markägaren ansvara för att föra information vidare till sina arrendatorer, men vi tar 

gärna emot kontaktpersoner för eventuella arrenden  

 Exploateringar – Meddela Pireva eventuella planer så hänsyn kan tas i ledningsdimensioneringen. 

 Tidplan – Projektering hösten -17 Upphandling: jan-mars -18, Utförande: april -18 - sept -19 

 Information 
o Hemsida www.pireva.se/renon 

Informationsmöte för berörda fastighetsägare inon beslutat verksamhetsområde 13/9 kl 

18:30 Stadshuset 

o Brevutskick till berörda fastighetsägare i september/oktober om projektinformation, förslag 

på anslutningspunkt och information om avgifter 

o Norconsult kommer kontakta väg- och vattenföreningar enskilt 

o Lantmäteriet håller förrättningssammanträde för berörda markägare  

 Kontakt:  
Projektledare Lars Hannu 010-141 84 21, lars.hannu@norconsult.com (ang projektering, teknisk 

utformning och markfrågor 

Pireva, Sara Holmlund, 0911-931 24, sara.holmlund@pireva.se (ang avgifter och abonnemang) 
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