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Att ansluta till den allmänna va-anläggningen

Att ansluta sin fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen eller ändra
förutsättningarna inom en sedan tidigare ansluten fastighet, kräver att de regler som
finns för sådana åtgärder efterlevs. Vi vill med denna information delge dig som
fastighetsägare vilka insatser som erfordras i ett sådant åtagande.
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Begäran om anslutning till den allmänna VA-anläggningen
När du avser att ansluta din fastighet till den allmänna va-anläggningen bör du i god
tid kontakta huvudmannen för att kontrollera om din fastighet uppfyller kraven för
anslutning (att fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA, fastigheten har
behov av en vattentjänst och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat bättre sätt)
samt redovisa vilka åtgärder som avses att utföras. Kostnaden enligt Va-taxan för
framdragning av vår del av servisledningen är beräknad när marken ej är tjälfrysen,
sker framdragning i tjälad mark måste vi debitera den faktiska kostnaden som kan bli
betydligt högre för servisavgiften än vad som framgår i va-taxans anläggningsavgift.
Förutom denna informationsskrift Del 2. Begäran om anslutning till den allmänna
VA-anläggningen har vi även upprättat information om
Del 1. Grundläggande fakta om va-verksamheten
Del 3. Att bruka den allmänna va-anläggningen

Nyanslutning av fastighet i Älvsbyns kommun
En sådan fastighet kan vara en redan bebyggd fastighet eller en obebyggd tomt som
ska bebyggas och har behov av anslutning till den allmänna va-anläggningen. I båda
fallen gäller följande, (förutom ansökan om byggnadslov som handläggs av
kommunens Miljö & byggkontor samt eventuellt övriga tillstånd)
- blankett för ansökan om anslutning till den allmänna vatten- och avlopps
anläggningen kan erhållas hos Älvsbyns Energi dit du även lämnar blanketten efter
att den fyllts i med erforderliga uppgifter
- med ansökan bifogas ritningar över alla våningsplan, inkl källare om sådan finns,
samt situationsplan där yttre ledningar och fastighetens gränser framgår. För
enfamiljshus räcker det med situationsplan
Fastighetens inkoppling av sin va-installation till den allmänna va-anläggningen
medges när anläggningsavgiften är betald. Önskar fastighetsägaren att delbetala
anläggningsavgiften och huvudmannen medger detta sker inkoppling när godtagbar
säkerhet lämnats.
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Redan ansluten fastighet
Om du avser att utföra någon av följande
åtgärder är du skyldig som fastighetsägare
att redovisa åtgärden till huvudmannen - utbyggnad av bostadsfastighet medytterligare
lägenheter. Ritningar i samma omfattning som vid
nyanslutning
-utökning av bruttoarean för andra fastigheter än
bostadsfastighet. Ritningar i samma omfattning som
vid nyanslutning
- utökning av tomtarean, gäller för samtliga fastighetstyper
- fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter sin fastighet till annat
än bostadsändamål ändrar sin verksamhet så att avloppsvattnets sammansättning från
fastigheten kan förändras. Fastighetsägaren bekostar de provtagningar och
analyser bolaget finner nödvändiga.
Det är förbjudet för fastighetsägaren att själv koppla in sig på den allmänna
vattenanläggningen. Överträdelse beivras.
Va-taxa

Anläggningsavgift
Inkoppling av fastighetens
va-installation kan ske när
anläggningsavgiften är betald.
Anläggningsavgiften består av flera parametrar:

Anläggningsavgift

- avgift avseende framdragning av varje servisledning till förbindelsepunkten –
kostnaden motsvarar huvudmannens medelkostnad för en uppsättning
servisledningar, V, S och D
- avgift för upprättande av varje förbindelsepunkt för V, S och Df – speglar den nytta
fastigheten har av att ha tillgång till den allmänna va-anläggningen
- avgift per m² tomtyta – en kostnadsrelaterad parameter, huvudmannens kostnad för
ledningar stiger med ökad tomtstorlek
- lägenhetsavgift – nyttorelaterad parameter, nyttan av att ha tillgång till VA kan anses
öka med antalet lägenheter
- grundavgift Df utan förbindelsepunkt – när dagvatten från fastighet tas om hand
utan att förbindelsepunkt upprättas och servisledning D saknas kan inte avgift för
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dessa tas ut. Istället utgår en grundavgift

Särtaxa: Om kommunen finner att vattentjänsterna medför att kostnaderna för viss
eller vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från övriga fastigheter inom
verksamhetsområdet kan kommunen besluta att ta ut de faktiska kostnaderna i en
särtaxa enligt kommunens va-taxa
Uppdelning av anläggningsavgift: Om anläggningsavgifterna är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter ska avgifterna
kunna fördelas på årliga betalningar under längst tio år, om fastighetsägaren begär att
avgiften skall fördelas och kan ställa godtagbar säkerhet.

Vattenmätare - återströmningsskydd

qn 2,5 L = 190 mm, 220 mm
qn 6,0 L = 260 mm
qn 10,0 L = 300 mm

I Älvsbyns kommun ska
vattenförbrukningen fastställas genom mätning om inte huvudmannen bestämmer
annat. Huvudmannen installerar vattenmätaren och är även fortsättningsvis ägare av
denna. Antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas bestäms av
huvudmannen. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning
av mätare.
Återströmningsskydd ska installeras för att bl.a. undvika att vatten strömmar
baklänges ut i den allmänna vattenanläggningen vid tillfälliga tryckfall, enligt SS-EN
1717.
Mätarplatsen skall vara godkänd och disponeras kostnadsfritt av bolaget. Mätaren
skall vara lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Endast bolaget har
befogenhet att utföra åtgärder med mätaren. För att undvika dolt läckage och risk för
vattenskada får inte mätaren byggas in.
Mätarbrunn erfordras när ledningen blir längre än 100 m från förbindelsepunkten.
Fastighetsägaren bekostar mätarbrunnen och är dess ägare. Bolaget skall
godkänna brunnens utformning.
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Fett- och oljeavskiljare
Verksamheter som riskerar att släppa ut ett fett- och/eller oljehaltigt vatten till
avloppsanläggningen och som kan ge olägenheter för huvudmannen eller annan ska
enligt kommunens allmänna bestämmelser installera avskiljare vid ny- och
ombyggnader, förändring i verksamheten eller närhelst problem uppstår för
huvudmannen.
Fettavskiljare
Bolaget har idag stora problem med igensättning av avloppsledningar på grund av
fettutsläpp från gatukök, personalmatsalar, storkök, restauranger mm. Det kan även
förekomma att vanliga hushåll kan orsaka igensättning i ledningarna. Halten
avskiljbart fett i vattnet som tillförs avloppet ska inte överstiga 100 mg per liter.
Högre halter kan leda till igensättning av ledningarna och därmed
källaröversvämningar och negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken.
Åtgärda sådana händelser kan ge stora kostnader och kan innebära att den som
orsakar fettutsläppen får stå för kostnaden för erforderliga insatser.
Fettavskiljare ska installeras i alla verksamheter som bereder och hanterar
livsmedel så att liknande situationer inte behöver uppstå.
Oljeavskiljare
För att skydda våra avloppsreningsverk och därmed också våra sjöar och vattendrag
från oljehaltigt vatten bör oljeavskiljare installeras i verksamheter där olja kan följa
med ut i avloppssystemet. Fordonstvättar, bensinstationer, fordonsverkstäder och
andra verkstäder där olja hanteras är några exempel där oljeavskiljare ska installeras.
Oljehalten i det utgående vattnet från oljeavskiljaren får ej överskrida
50 mg/l. Spillvatten från biltvätt och verkstad får ej kopplas till samma avskiljare.
Kommunens Miljö- och byggnadskontor handlägger vilken typ av fett- och/eller
oljeavskiljare som ska installeras.

Vatten under byggtiden
Ofta behövs vatten under byggtiden innan farighetens egna vatteninstallationer är
färdiga. Kontakta bolaget, tel 0929-72383 och ansök om bolaget kan ordna en
tillfällig lösning. Uttag av byggvatten från en brandpost får endast ske om inga andra
möjligheter finns att tillgå och tillstånd lämnas av bolaget. Återströmningsskydd ska
finnas under byggtiden. Debitering av byggvatten sker enligt gällande va-taxa.
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Besiktning av yttre va-installation

Innan rörgraven fylls igen ska
bolaget ges tillfälle att besiktiga
servisledningarna för att kontrollera att
inga felkopplingar skett.
Besiktningen omfattar även
vattenmätare, vattenmätarutrymme,
eventuella återsugningsskydd,
avskiljare med mera.
Den kvalitetsansvarige eller
fastighetsägaren anmäler till bolaget,
tel 0920-72383, när besiktning kan
genomföras.

Fördelning av kostnaderna
Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen.
Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för sin va-installationen.
Undantag för anordningar som krävs för en eller några få fastigheter, bekostas av
respektive fastighet om inte huvudmannen bestämmer annat. Avser t.ex. pumpning av
avloppsvatten, tryckstegring av vatten.

Industrier
Samråd med huvudmannen måste ske för fastighetsägare som använder den allmänna
avloppsanläggningen och avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt
miljölagstiftningen.

Provtagningar och analyser
Fastighetsägaren är skyldig att bekosta provtagningar och analyser som
huvudmannen anser vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet som ska tillföras
den allmänna avloppsanläggningen. Gäller även sedan anläggningen tagits i drift.
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Anslutning av dag- och dränvatten
Anslutning av dag- och dränvatten till spillvattenledning är förbjudet. I vissa fall
kan dränvatten få anslutas, om huvudmannen lämnar sitt medgivande. Kontakta
bolaget på 0929-723 83 och fråga hur din fastighet kan anslutas.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning, får
avledningen inte fortsätta när en särskild förbindelsepunkt för dessa ändamål
upprättats och fastighetsägaren underrättats. En alternativ avledning kan ha vidtagits
av huvudmannen utan att förbindelsepunkt har upprättats och fastighetsägaren har fått
vetskap om detta.
Tidpunkten när tillförseln ska ha upphört bestäms av huvudmannen. Huvudmannen
kan medge undantag mot förbudet om fastighetsägaren kan åberopa särskilda skäl till
detta. Är fastighetens kostnader för åtgärden avsevärt högre än övriga fastigheters
genomsnittskostnader inom området kan huvudmannen bevilja bidrag i visa fall.

Anslutning av sprinkleranläggning
En allmän vattenanläggning ska i
första hand betjäna bostadsbebyggelse
med vattentjänster med hänsyn till skydd för
människors hälsa och miljön.
Det innebär att en fastighetsägare
inte kan kräva att ansluta en
sprinklerinstallation med stöd av
vattentjänstlagen. Har anläggningen
tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte
påverkar anläggningens funktion och
säkerhet mot övriga anslutna, kan
huvudmannen genom överenskommelse
med fastighetsägaren medge anslutning av
sprinkler.
Erhålls tillgång till sprinklerservis upprättar
huvudmannen avtal om anslutning. Här
framgår förutsättningarna för anslutning, fastighetsägarens skyldigheter och de
avgifter som denne ska betala.

8

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 om det handlar om ett va-förhållande. Samma möjlighet har Älvsbyns
Energi om t.ex. va-räkningen inte betalas eller något annat förhållande.
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, anmäla anslutning, flyttanmälan mm
Vattenverk
Avloppsreningsverk
Telefon utom ordinarie arbetstid

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 täckande av en kostnad att ordna
en allmän va-anläggning
Brukningsavgift – periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en
allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift
Avloppsvatten – spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten
Spillvatten – förorenat vatten från bland annat hushåll och industrier
Dagvatten – ytligt avrinnande 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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