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Förändringar av installationen
För samtliga fastigheter anslutna till kommunens vatten- och/eller avloppsledningsnät gäller att fastighetsägare skall anmäla
förändringar av installationen*.
* Med installation menas alla ledningar och apparater mellan:
Vatten:
Spillvatten:
Dagvatten:

Förbindelsepunkt till tappställe (kran, dusch, m.m.)
Förbindelsepunkt till avloppsenhet (WC, golvavlopp, diskho, m.m.)
Förbindelsepunkt (till ev. mottagningsbrunn) för takavvattning, dränering m.m.

Som förändringar av installation räknas följande:





Åtgärder som medför förändrad funktion av VA-installation och/eller som medför ökning av flödet i befintlig ledning.
Installation av nytt vattendrag där det erfordras skydd mot återsugning.
Installation av WC, golvavlopp, diskbänk eller dylikt i utrymme där sådan anordning tidigare inte funnits.
Sådana byten av ledningar och andra installationer i befintlig installation som medför mer väsentliga förändringar av material
och dimensioner.



Installation av anordning för ändring av vattnets kemiska beskaffenhet.











Vattenmätare skall monteras på ett arbetsmiljöanpassat sätt i ett frostfritt utrymme, i första hand inne i huvudbyggnad
(placering, mått mm se särskild information)
Om frostrisk föreligger skall vattenmätare placeras i godkänd vattenmätarbrunn. Om servisledning är över 40 m från
anslutningspunkt till byggnad placeras vattenmätare i godkänd vattenmätarbrunn.
För fastighetsägare där förbrukningen tillvidare inte ska eller kan fastställas genom mätning, tas avgift enligt VA-taxan
§ 14.1b ut efter en antagen årsförbrukning om 150 m2/enhet.
För fastigheter som används som fritidsboende skall egen servisventil anordnas inne på fastigheten i närhet av
förbindelsepunkten.
Självtömmande markventil godkänns inte m a a risk för läckage och ur hygienisk synpunkt. Givetvis får ingen avtappning
ske före vattenmätaren.
Fastigheter där eget vatten används (endast anslutna till ledningsnätet för spillvatten (avlopp) skall också mätning ske.
Huvudmannens servisventil får endast manövreras av huvudmannen (Teknikförvaltningens personal)
Kontrollplan samt ritning över VA-installation skall inlämnas till byggnadsnämnden
Anmälan inlämnas innan arbetet påbörjas

Anmäl ändringar Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för avgiftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare
självmant anmäla sådan ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för
avgiftsberäkningen.
För fastigheter som ansluter dränering till dagvatten krävs normalt att pump installeras.
Vid ombyggnad måste dränering och takvatten kopplas till dagvatten/stenkista
*Obligatoriska uppgifter
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