Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna
Vatten - och avloppsanläggningarna
inom Älvsbyns kommun.
Del 1. Grundläggande fakta om
va- verksamheten.
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Vatten vårt viktigaste livsmedel

En människa består av 2/3 vatten och har därför behov av att dricka vatten så att
vätskebalansen bibehålls. Det går att överleva utan mat under en längre tid, utan
vatten klarar du dig max 10 dygn.
Vi inom Älvsbyns Energi AB är stolta över att kunna leverera ett rent vatten med god
smak och hålla en mycket väl fungerande avloppsrening. Vattnet är något vi måste
vara rädda om.
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Grundläggande fakta om Älvsbyns kommuns VA
Avsikten med denna information är att belysa delar av gällande lag och bestämmelser
som gäller mellan huvudmannen/ägare av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen och ägare av en fastighet belägen inom verksamhetsområdet för
vatten och avlopp i Älvsbyns kommun. Bestämmelserna regleras enligt Lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) kallad vattentjänstlagen, och Allmänna
bestämmelser för användning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
kallad ABVA. Vattentjänstlagen reglerar främst rättsförhållandet mellan
huvudmannen och fastighetsägare och andra som använder anläggningen. ABVA är
de föreskrifter som kommunen antagit för att gälla inom va-verksamheten.
Vi har delat upp informationen inom va-verksamheten i tre delar.
Del 1. Grundläggande fakta om Älvsbyns kommuns VA
Del 2. Begäran om anslutning till den allmänna VA-anläggningen
Del 3. Brukare av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Älvsbyns Energi AB
Älvsbyns Energi AB har av sin ägare, Älvsbyns kommun, fått i uppdrag att driva den
allmänna va-anläggningen så att 100 % täckningsgrad erhålls och utan något tillskott
av medel från skattekollektivet. Avgifterna som tas ut av brukarna skall framgå av en
särskild taxa för vatten- och avlopp.
Vår policy inom va-verksamheten är att våra kunder ska uppleva oss som ett företag
med hög kvalitet på våra produkter, en tydlig miljöprofil och en mycket god service.
Vår värdering är att samma kundkategorier ska erhålla likvärdig service inom
verksamhetsområdet.
Våra visioner är bl.a. att ständigt arbeta med förbättringar, med ur miljösynpunkt
hållbara och anpassade lösningar och för en gynnsam kostnadsutveckling för
kunderna.

Huvudman
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Älvsbyns Energi
AB.
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Fastighetsägare
Är ägare av en fastighet inom ett verksamhetsområde eller som innehar sådan fast
egendom med tomträtt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt
förordnande, eller annan än fastighetsägare som ingått avtal med huvudmannen.

Verksamhetsområde
Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige bestämt geografiskt område där
allmänna vattentjänster skall bedrivas och där Vattentjänstlagen gäller med dess
rättigheter och skyldigheter i va- förhållandet mellan huvudmannen och
fastighetsägarna. Ett verksamhetsområde kan gälla för en eller flera vattentjänster av
V=vattenförsörjning - S=spillvattenavlopp - Dv=dagvattenavlopp.
Utanför verksamhetsområdet har huvudmannen inga skyldigheter att lösa va-frågor.
Ibland kan dock vattentjänster tillhandahållas genom särskilda avtal mellan
huvudmannen och fastighetsägaren.
Kommunen har antagit verksamhetsområden i följande orter och med följande
vattentjänster i respektive ort:
Ort
Älvsbyn
Vistträsk
Nybyn
Vidsel
Nygård
Pålsträsk

Vattentjänst Ort
Vattentjänst Ort
Vattentjänst
V.S.Dv
Sågfors
V.S
Korsträsk
V.S.Dv.
V.S.Dv
Vistbäcken
V.S
Nystrand
V.S.
V.S.
Nedre Tväråsel V.S
Övre Tväråsel
V.S
V.S.Dv
Trångfors
V.S
Bredsel
V.S
V.S
Tvärån
V.S
Norrabyn
V.S
V.S

Gränser för verksamhetsområden kan erhållas hos Älvsbyns Energi AB.

Förbindelsepunkt
Förbindelsepunkten är i regel belägen 0,5 m utanför tomtgräns och anger den
juridiska gränsen mellan den allmänna va-anläggningen och fastighetens vainstallation. Huvudmannen ansvarar för servisledningarna fram till
förbindelsepunkten och fastighetsägaren för sin del av servisledningen från
förbindelsepunkten och in till fastigheten.
Om det finns särskilda skäl kan huvudmannen medge att två eller flera fastigheters
va-installation får anslutas i en gemensam förbindelsepunkt och att avtal upprättas.
En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att
fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.
Förbindelsepunktens läge fastställs av huvudmannen.
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Den allmänna VA-anläggningen
Här ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, pumpstationer, reservoarer
tryckstegringar, markbäddar samt övriga nödvändiga anordningar som erfordras.
Servisledningar ingår från huvudledning och fram till förbindelsepunkten.
Till ledningsnätet hör ett servitut som innebär att det ej får korsas eller bebyggas.

Fastighetsägarens Va-installation
Med denna va-installationen menas servisledningarna som fastighetsägaren dragit
från förbindelsepunkten in till fastigheten samt andra erforderliga anordningar och är
då fastighetsägarens ansvar.
Undantag för vattenmätaren som ägs av huvudmannen.
Det är förbjudet att ha både kommunalt vatten och vatten från egen vattentäkt
inom samma installation på grund av risken för spridning av bakterier ut på det
allmänna vattenledningsnätet. Önskar någon komplettera den egna
vattenförsörjningen med kommunalt vatten måste den allmänna anläggningen
vara skyddad med ett fritt luftgap, ”bruten förbindelse”.

Servisledningar
Servisledningar är de ledningar som
förbinder fastigheten med den allmänna
Tomtgräns
vatten- och avloppsanläggningen.
Ledningarna delas i två delar i förbindelsepunkten,
kommunens del och den del som tillhör
fastighetsägaren.

Kommunens
huvudledning

Förbindelsepunkt

Fastighetens del
av servisen

Kommunens del
av servisen
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Vatten ditt viktigaste livsmedel

Vattnet befinner sig ständigt i ett kretslopp, det varken ökar eller minskar. Vattnet som
du nu dricker kan därför vara detsamma som t.ex. dinosaurierna drack för miljoner år
sedan och även dina efterkommande kommer att dricka. Vi måste vara rädda om vårt
vatten.
Vattenförsörjningen för Älvsbyns samhälle sker från två grundvattenbrunnar vid
Selholmen. Vattnet pumpas upp från brunnarna från drygt tio meters djup till
vattenverket där det luftas och filtreras i alkaliska filter. Massan i filtren driver ut
koldioxiden ur vattnet samtidigt som pH värdet stabiliseras. Vattnet passerar även ett
ultraviolett ljus som tar död på eventuella bakterier.
Vattenbehandlingen i Älvsbyn
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Inom kommunen finns ytterligare fem vattenverk belägna i:
Vidsel Vistträsk Tvärån Tväråsel Nystrand, samtliga med grundvatten.

För samtliga vattentäkter finns vattenskyddsområden
till skydd för våra vattentäkter. Ett rent vatten är en tillgång
om vi ska ha möjlighet att leverera ett ur hälsosynpunkt
bra vatten i våra kranar. Vissa restriktioner finns för det
skyddsområde som är upprättade inom respektive anläggning och finns tillgängliga
hos Älvsbyns Energi AB, vatten och avlopp.
Rening av avloppsvatten
Sedan vattnet används inom hushållen, allmänna byggnader, industrier mm ska
vattnet genomgå rening och då hålla en kvalitet som klarar utsläppskraven från
myndigheterna.
Anläggningar för rening av avloppsvatten
finns på följande orter:
Reningsverk : Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk
Markbäddar : Nybyn, Tvärån, Tväråsel,
Pålsträsk ,Vistbäcken
Nystrand,

Slammet som bildas i reningsprocessen
används numera som jordförbättringsmedel, efter inblandning av sand och
aska från värmeverket.

Slampumpar i Älvsbyns reningsverk
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Statens VA-nämnd
Ibland kan du som fastighetsägare anse dig felbehandlad i någon fråga. Då kan du om
fastigheten är belägen inom ett verksamhetsområde kontakta VA-nämnden och få din
sak prövad. Samma möjlighet har Älvsbyns Energi AB om t.ex. va-räkningen inte är
betald.
Viktiga telefonnummer
Räddningstjänsten
Kommunens miljö- och byggnadskontor

0929-17 000 vxl
0929-17 000 vxl

Älvsbyns Energi AB
VD
Ansvarig vatten- och avlopp
Va-taxa, anm.anslutning, flytt mm.
Vattenverk
Avloppsreningsverk
Telefon utom ord. arbetstid Jourfall

0929-723 80 vxl
0929-723 80 ”
0929-723 80 ”
0929-723 80 ”
0929-723 80 ”
0929-723 80 ”
070-511 70 07

Några begreppsförklaringar
Huvudman
Den som äger en allmän va-anläggning.
Vattentjänster
Vattenförsörjning och avlopp.
Anläggningsavgift
Engångsavgift för ny anslutning av servisledning till
en allmän va-anläggning.
Brukningsavgift
Periodisk avgift för täckande av drift och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar samt andra
kostnader som inte går under anläggningsavgift.
Avloppsvatten
Spillvatten, dag- o dräneringsvatten.
Spillvatten
Förorenat vatten från bland annat hushåll och industrier.
Dagvatten
Ytligt smält- och regnvatten.
Dräneringsvatten
Grundvatten och nedträngande vatten från regn och
snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.
Duplikatsystem
Spillvatten och dagvatten avleds i två separata ledningar
Kombinerat system
Spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning
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