Att anlita en entreprenör
Prata gärna ihop dig med grannar, din vägförening eller samfällighet för
att se om ni kan samarbeta. Det handlar om att teckna avtal med
entreprenörer för vvs-, el- och grävarbeten på din tomt.

Du är byggherre
Du är byggherre och det betyder
att du har ansvar för bland annat arbetsmiljö och att arbetet blir utfört
enligt din beställning. Du tar kontakt med, kollar upp och tecknar
avtal med exempelvis elektriker,
vvs- och markentreprenörer som
hjälper dig att bygga VA-installation
på din tomt.

En upphandling
Gör ett förfrågningsunderlag.
Kolla upp entreprenören!
• F-skattsedel?
• Behörighet?
• Ta referenser - har de gjort
liknande jobb förut?
• Fråga om de personer som ska
jobba hos dig har utbildning i
dricksvattenhygien.
• Fråga flera företag om offert.
Jämför offerterna.
• Kom överens om priset före.
Fast eller löpande pris?
Inkl eller exkl moms?
• Teckna skriftligt avtal.
• Betala inte i förskott.
Inspiration om hur du upphandlar
finns på konsumentverkets
hemsida, www.omboende.se.

Smart att samarbeta
Prata ihop dig med dina grannar,
i området, i din vägförening eller
samfällighet för att se om ni kan
samarbeta.
Vad får ni för pris i en gemensam
upphandling?

Koll på ledningar
När du ska göra markarbeten
behöver du veta var ledningar går
på din tomt. Kolla gratis på
www.ledningskollen.se.

Rent dricksvatten
Vatten är ett livsmedel. Allt material måste vara rent för att du ska
få rent vatten i kranen. Det gäller
både dig och din entreprenör.
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Det är dags för dig att fundera
över hur grävarbeten, vvs- och
el-arbeten ska gå till på din tomt.
Fundera om du vill
• anlita en entreprenör som
hjälper dig med allt,
• göra någon del själv,
• eller ordna din VA-installation
på egen hand.

