
Avloppsvatten – dagvatten 
och spillvatten 

Backventil – ventil som bara 
tillåter flöde i en riktning. T ex.  
ventil som hindrar spillvatten  
att rinna tillbaka in i huset.

Dagvatten – regn- och smält-
vatten som tillfälligt rinner på 
markytan

Dräneringsvatten – vatten 
från husgrunden som avleds  
genom dränering

Dräneringspump – en pump 
som hjälper till att avleda dräne-
ringsvatten när det inte kan ske 
genom självfall.  

Fastighet – markyta med eller 
utan byggnad som Lantmäteriet 
avgränsat i fastighetsregistret

Förbindelsepunkt –  
gränsen mellan fastighetsägarens 
och Gästrike Vattens ledningar. 
Ligger normalt 0,5 m utanför 
tomtgräns

Fastighetspumpstation – 
behövs om ditt hus ligger lägre  
än de allmänna spillvatten- 
ledningarna eller om du är  
ansluten till en trycksatt ledning.
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Relationsritning – en ritning 
som visar det slutgiltiga resultatet 
av ett bygg- eller anläggnings-
projekt

Servisledning – ledning som 
förbinder fastigheten med det 
allmänna VA-nätet

Servisventil – ventil för att 
stänga av vatten/avlopp till din 
fastighet. Endast Gästrike Vatten 
får öppna och stänga ventilerna

Självfall – avloppsvatten som 
inte behöver pumpas bort

Spillvatten – vatten från disk, 
tvätt, bad, kök och toaletter. 
Spillvattnet renas i ett  avlopps-
reningsverk.

Spolbrunn – vertikalt rör som 
gör att självfallsledningar kan 
spolas om det blir stopp.

Tryckledning  – en ledning 
med övertryck

Täthetsprovning – kontroll 
som visar om ledningarna är täta

VA – vatten och avlopp

Här förklaras en del ord som VA-branschen använder

Ordlista

Gästrike Vatten ansvarar för 
dricksvattenförsörjning och  

avloppshantering i Gävle,  
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby  

och Östhammar.
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VA-anläggning – vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät, 
reservoarer, pumpstationer och  
andra delar som krävs för att 
VA-systemet ska fungera

VA-huvudman – den som 
äger den allmänna VA-anlägg-
ningen. Gästrike Vattens dotter-
bolag Gävle Vatten, Ockelbo Vat-
ten, Hofors Vatten, Älvkarleby 
Vatten och Östhammar Vatten 
är VA-huvudman i respektive 
kommun.

VA-kollektiv – fastighetsägare 
inom verksamhetsområde för VA 
och andra som är anslutna till 
allmänna VA-anläggningningar 

Verksamhetsområde VA – 
ett avgränsat område där kom-
munfullmäktige har bedömt att 
det med hänsyn till människors 
hälsa och miljön ska försörjas 
med kommunalt VA. 


