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Lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan huvudman och
fastighetsägare (samt andra likställda som fastighetsägare)
Lagen om
allmänna
vattentjänster

Allmänna
Bestämmelser
ABVA

Va-taxa
Älvsbyns
kommun

I denna Del 3 om vår information kring va-verksamheten inom Älvsbyns kommun
har vi inriktat oss på de förhållanden som gäller mellan huvudmannen och en
fastighet som är ansluten och brukar den allmänna va-anläggningen.
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Att bruka den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
Huvudmannens leveransskyldighet avser vatten av dricksvattenkvalité.
Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per
tidsenhet alltid kan levereras. Godtagbar dricksvattenkvalité för hushåll gäller enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
Har en viss brukare behov av ett vatten till viss mängd och/eller visst tryck per
tidsenhet, viss kvalité eller ett avlopp som kräver särskild rening, får brukaren själv
vidta de åtgärder som behövs, om inte huvudmannen genom avtal åtagit sig den
uppgiften.
Det är fastigheten som rätten att använda en allmän VA-anläggning är knuten till och
inte fastighetsägaren. Den rätten består så länge fastigheten består, vilket innebär att
det inte går att säga upp ett VA-abonnemang för att på så sätt undgå
avgiftsskyldighet.
Förutom denna Del. 3 Att bruka den allmänna vatten- och avloppsanläggningen har
vi även upprättat information om
Del. 1 Grundläggande fakta om Älvsbyns kommuns VA
Del. 2 Begäran om anslutning till den allmänna VA-anläggningen

Fastighetsägarens tillsynsansvar
Enligt bestämmelserna i 20 § i vattentjänstlagens skall fastighetsägaren stå för den
löpande tillsynen över de särskilda anordningar och vattenmätare som finns inne på
fastigheten och skydda dessa från skada. Fastighetsägaren är även skyldig att upplåta
nödvändiga utrymmen för sådana anordningar, samt underrätta huvudmannen om
driftstörningar och behov av åtgärder.
Huvudmannen har rätt till tillträde till fastigheten för att fullgöra sina skyldigheter.
Användning av en allmän va-anläggning
Fastighetsägare får inte enligt
vattentjänstlagen 21 § använda en allmän
va-anläggning som innebär
1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen
eller föremål som kan inverka skadligt
på ledningsnätet eller anläggningens funktion
eller på annat sätt medför skada eller olägenhet
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen
och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan
författning eller avtal, eller
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3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan

Brukningsavgift

Va-taxa
Brukningsavgift

Den avgiftsskyldighet som föreligger för en
ansluten fastighet skall enligt
vattentjänstlagen fullgöras av fastighetsägaren.
Även annan än ägare av fastighet eller anläggning på annans mark kan genom avtal
omfattas av lagens bestämmelser om fastighetsägarens skyldigheter. För brukande av
den allmänna va-anläggningen ska erläggas avgifter enligt brukningsavgifter i
kommunens va-taxa.
Brukningsavgiften för i Älvsbyns kommun består av följande avgiftsparametrar:
- en fast avgift per år – avgiften är densamma för samtliga fastigheter
- en avgift per lägenhet – nyttorelaterad parameter, fler lägenheter, större nytta
- avgift per m³ levererat vatten – större förbrukning ger ökad kostnad
- en avgift per år och varje påbörjad – nyttorelaterad parameter
100-tal m² tomtyta för annan fastighet (ersätter lägenhetsavgiften)
Avgifter betalas till Älvsbyns Energi AB
Årsavgiften för en villafastighet (typhus A) som förbrukar 150 m³ vatten per år är =
fast avgift + avgift per lägenhet + 150 m³ * avgift per m³
Årsavgiften för ett hyreshus (typhus B) med 15 lägenheter och som förbrukar 2000
m³ vatten per år är = fast avgift + 15* avgift per lägenhet + 2000 m³ * avgift per m³

Avgiftsfördelning
Avgifterna fördelas ut på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.
Den grundläggande fördelningsregeln är fastigheternas större eller mindre nyttan att
vara ansluten. Avgifterna för två fastigheter av samma storlek och med samma
användningssätt borde vara lika stora. Detta gör det då möjligt att göra en inbördes
jämförelse mellan fastigheterna genom skillnaden i deras storlek och/eller antal
lägenheter.

Avstängning av vattenförsörjningen
Har fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet att betala avgift eller i övrigt försummat
sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen och huvudmannen inte genom skriftlig
uppmaning kunnat förmå fastighetsägaren att vidta rättelse inom skälig tid får
huvudmannen stänga av vattentillförseln till fastigheten. Kostnaden för
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avstängningsåtgärden kan debiteras fastighetsägaren.
Begränsning av vattenleveransen
Vid förebyggande av skada, reparationer, tillsyn och liknande åtgärder har
huvudmannen rätt att begränsa eller stänga av vattenleveransen. Vid planlagda
leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt.
Vid omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller
vår hemsida.
Vid avbrott i vattenleveransen (frysning o dyl) skall huvudmannen kontaktas.
Fastighetsägaren skall alltid kontakta huvudmannen före ingrepp i den allmänna vaanläggningen tex. införande av slang med varmvatten i va-ledningen.

Begränsad vattentillgång
Måste huvudmannen besluta om
begränsning av vattenleveransen
vid minskad vattentillgång,
är fastighetsägaren skyldig att
minska sin vattenförbrukning och
följa de anvisningar huvudmannen
lämnar.

Vattenmätare
Självavläsningskorten ska avläsas 1 ggr/år för att erhålla rätt debiteringsunderlag, i
annat fall måste debiteringen ske efter en uppskattad förbrukningen.
Anser fastighetsägaren att mätaren visar fel kan han begära undersökning av mätaren.
Godkänns mätaren bekostar fastighetsägaren undersökningen.
Om mätfelets storlek inte kan bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Godtar inte fastighetsägaren huvudmannens undersökning eller uppskattning av
förbrukningen, kan rättslig prövning begäras hos Statens va-nämnd.
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Fastighetsägaren ska vårda och skydda
mätaren mot åverkan och frost. Skadas
mätaren ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för byte eller
annan åtgärd av mätaren.
Önskar fastighetsägaren att
vattenmätaren ska tillfälligt
tas ned, tex. kallställa fastigheten
eller annan åtgärd, ska detta anmälas
till huvudmannen som mot
ersättning tar ned och åter sätter upp
mätaren.

Fett- och oljeavskiljare
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka va-installationen och
skötseln av denna. Upptäcks att allvarliga brister förekommer är fastighetsägaren
skyldig att åtgärda dessa innan det uppstår olägenheter för huvudmannen eller någon
annan. Om inte åtgärder vidtas av fastighetsägaren är huvudmannen inte skyldig att
låta fastigheten vara ansluten till den allmänna anläggningen.
Fett- och oljeavskiljare samt slam- och sandfång och dylikt ska tillses regelbundet
och tömmas så ofta att de alltid uppfyller avsedd funktion. Tömning ska utföras av
godkänd transportör. Huvudmannen har även rätt att fordra att tömning och annat
underhåll, driftstörningar och eventuella haverier ska journalföras av
fastighetsägaren över verksamheter som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet
(ABVA punkt 14).
Oljeavskiljaren ska vara utrustad med optiskt och/eller akustiskt larm.
Vid haverier som kan orsaka utsläpp av olja skall räddningstjänsten, tel 092917000 vxl, miljö- och byggnadskontor tel 0929-17000 vxl och kommunens
avloppsreningsverk tel 070-6265991 (ej arbetstid 070-5117007) omedelbart
kontaktas.

Anmäl ändringar
Fastighetsägaren är skyldig att självmant meddela huvudmannen sådana ändringar av
va-installationen som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen enligt va-taxan tex
ökad våningsantal eller bruttoarea, ökad tomtarea, ändrad verksamhetsinriktning så
att avloppsvattnet från fastigheten ändrar sammansättningen
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Anmälan om ägarbyte
Fastighetsägaren ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten byter
ägare. Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för brukningsavgifter av det vatten
som förbrukats fram till tiden före den nye ägarens tillträde.
Blankett ”Anmälan vid ägarbyte” finns att tillgå hos huvudmannen, tel. 0929-723 80
vxl, och ska undertecknas av både tidigare och nya ägaren.

Risk för översvämningar
I hus där källaren är utrustad med golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid
risk för källaröversvämning. När det uppstår häftiga regn eller snösmältning
kan den allmänna ledningen överbelastas och avloppsvatten kan tränga in i
avloppsserviser och upp genom golvbrunnar med översvämning som resultat.
Översvämning genom stopp i fastigheternas servisledning är dock lika ofta
förekommande som häftiga regn och snösmältning förorsakar. Vatten kan även
tränga in genom källarvägg, källargolv, källarfönster, garageport, spygatter, läckande

vatteninstallation och liknande.
Att drabbas av en översvämning i sin källare brukar innebära stora obehag och en
mängd extra arbeten. Eventuella ekonomiska ersättningar som du kan erhålla från ditt
försäkringsbolag eller från huvudmannen uppväger aldrig de olägenheter och skador
du kan drabbas av.
Som fastighetsägare kan du själv bidra till att minska risken för översvämning eller
åtminstone minska skadorna vid en eventuell översvämning.
Använda avloppet
Stopp i avloppet uppstår ofta genom att olämpliga saker spolas ner i avloppet, som till
exempel stekfett, frityrolja, dambindor, tops, förpackningar. Färgrester, vätskor från 7

penseltvätt och lösningsmedel ska naturligtvis inte heller spolas ner i avloppet.
Kemikalier som inte används ska du lämna in på en miljöstation. Använd enbart
toapapper i toastolen då även hushållspapper kan orsaka stopp.
Använda källaren
Användning av källaren för att minska risken för skador bör ske med hänsyn till
vilken översvämningsrisk din fastighet har. Undvik påkostad inredning och förvara
inte alltför dyr inredning och värdefulla inventarier i källaren om det inte finns ett
fullgott översvämningsskydd. Informera eventuella hyresgäster. Placera inte
fuktkänsliga inventarier direkt på källargolvet, utan så högt som möjligt.
Skyddsåtgärder
Det är inte helt möjligt att skydda sig mot källaröversvämning, däremot finns det
möjlighet att minska riskerna. Det finns vissa insatser som du kan utföra för att
minska risken, om din fastighet brukar drabbas eller har en fastighet som är i
farozonen.

En backventil skyddar mot att vatten från den allmänna avloppsledningen i gatan
tränger in i källaren. Uppströms backventilen ska inga andra avloppsenheter vara
anslutna än de från källarplanet. Monteras under källargolvet eller i särskild brunn
utanför huset. En backventil kräver regelbunden tillsyn, klaffen kan i annat fall
inte stänga helt tätt.

Manuellt avstängningsbar golvbrunn

Självstängande golvbrunn

Den manuella brunnen måste du själv öppna och stänga, släpper inte ut vatten när den
är stängd. Den självstängande fungerar på samma sätt som en backventil. Båda
brunnarna måste skötas om, eljest är det risk med igensättningar och därmed en
golvbrunn som inte fungerar tillfredställande.
Säkraste sättet att undvika vatten i källaren är att pumpa spillvattnet från källarplan.
Betyder ett större ingrepp och högre kostnader. Kräver regelbundet underhåll och ska
utrustas med larmanordning. Vid strömavbrott bortleds inte avloppsvattnet från
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källaren. Även dräneringsvatten kan pumpas upp till ledningen i gatan.

Är du osäker hur förhållandet är med din fastighet och har frågor om skyddsåtgärder
kan du vända dig till Roger Viklund Älvsbyns Energi AB, tel. 0929-72383
Om du drabbas av översvämning
Om du drabbas av källaröversvämning kan du för att underlätta kommande
utredningsarbete tänka på hur vattnet kom in, vilka åtgärder du vidtog och
fotografera om du har möjlighet.
Vi föreslår att du i första hand utför följande åtgärder
- bryt all elektrisk ström i lokalerna som översvämmats
- flytta fuktkänsliga inventarier
- anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
- anmäl översvämningen till Älvsbys Energi AB tel. 0929-723 80 vxl.
- försäkringsbolaget ordnar med skaderegleringen
- eventuella ersättningskrav till Älvsbyns Energi AB ska ske skriftligt

Vatten- och avloppsverksamheten
Personalen inom Vatten- och avloppsverksamheten inom Älvsbyns Energi AB vill
genom dessa tre informationsskrifter informera dig som kund om vad som gäller i vår
verksamhet, genom de lagar och bestämmelser som finns för en allmän vaanläggning och som vi måste följa. Förhoppningen är att båda parter, du som
fastighetsägare och vi som ansvariga för va-verksamheten, får samma kunskap för
vad som reglerar vår verksamhet. På det här sättet bör förutsättningar finnas att skapa
ett gott samarbete mellan varandra.
Vi som arbetar inom verksamheten, administration, arbetsledning, vatten- och
avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningar, avloppspumpstationer, reservoarer
mm, vi känner en stolthet för den verksamhet vi bedriver.
Vi producerar och distribuerar ett dricksvatten till en mycket bra kvalite', avleder och
renar avloppsvatten så att våra vattendrag inte drabbas av föroreningar.
Allt detta till en kostnad av ca 3 öre per liter vatten.
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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 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
0929-723 80 vxl
Vd
0929-723 80 ”
Ansvarig vatten- och avlopp,
0929-723 80 ”
Va-taxa, anmäla anslutning, flyttanmälan mm 0929-723 80 ”
Vattenverk
0929-723 80 ”
Avloppsreningsverk
0929-723 80 ”
Telefon utom ordinarie arbetstid
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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