
Vatten och avlopp hos 
Gästrike Vatten

Gemensam information för boende i Gävle, 
Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner



Ansökan
För att ansluta en fastighet till en allmänn va-anläggning måste fastighetsägaren skicka in 
en VA-anmälan, i två exemplar, till Gästrike Vatten AB. Ansökan är också en begäran att 
kommunens del av servisen ska utföras. Tillsammans med ansökan ska en situationsplan 
lämnas in som visar hur anslutning är tänkt att ske. 
Ansökningsblankett finns på www.gastrikevatten.se

När ansökan kommit in gör vi en kontroll av aktuell va-ritning (anslutningshöjder, di-
mensioner, verksamhetsområde mm). Kontroll görs även mot Bygg och Miljö angående 
nybyggnadskartan och att den är fastställd. När ansökan är godkänd upprättas en förbin-
delsepunkt (figur 1). Fastighetsägaren har då ingått avtal med kommunen. 

Gruppanslutning av hus kan ske med en (1) gemensam inkopplingspunkt. Om fastigheten 
ligger utanför kommunens verksamhetsområde kan man efter särskild prövning medge 
anslutning, under förutsättning att ett avtal upprättats innan anslutning sker. I vissa om-
råden eller enskilda fastigheter kan anslutningen redan vara gjord när fastighetsägaren 
ansöker om en anslutning.

Förbindelsepunkt 
Förbindelsepunkten är som regel belägen 0,5 meter utanför tomtgräns, men kan dock ha 
meddelats andra lägen. Höjd och läge på förbindelsepunkten framgår av nybyggnadskar-
tan. Inkoppling från kommunens VA-ledningar till fastigheten sker via en servisledning 
(figur 1) och på ledningen sitter en ventil som öppnar och stänger vattnet in till huset. 

Det är inte tillåtet att själv släppa på vatten till fastigheten. 
Finns det behov av vatten till arbetsplatsen (bygget) kan en tillfällig mätarplats ordnas. 
Byggvatten från brandpost får endast tas om annan möjlighet inte finns. Då tillhandahål-
ler vi brandpoströr med debitering enligt taxa. Påsläpp av vatten beställs minst två dagar i 
förväg av kundtjänst på tfn 020-37 93 00.

Vattenmätare
All vattenförbrukning fastställs genom mätning om inte annat meddelats. Vi tillämpar 
självavläsning och skickar ut avläsningskort att fylla i och skicka in, eller så kan man fylla 
i mätarställningen på vår hemsida. Vattenmätarna är vår egendom och underhållet sker 
enligt fastställda regler. Om fastigheten är ansluten via gruppbebyggelse kan kommunen 
ha en gemensam mätplats för alla som ingår i denna grupp, men vattenmätaren kan också 
sitta i en mätarbrunn eller i särskild byggnad.

Figur 1



Mätarplats
Utrymmet för vattenmätaren ska utformas enligt VAV:s publikation ”P100 maj 2009” och 
godkännas av oss. Uppsättning av vattenmätaren sker sedan efter tidsbeställning i kund-
tjänst, tfn 020-37 93 00.

Avloppsstopp
Det finns olika anledningar till ett avloppsstopp. Vanligast är att man har problem med 
rotinträngningar eller att man spolat ner något föremål i ledningen som ej hör hemma där. 
Men även häftig snösmältning eller kraftigt regn kan orsaka dämning i ledningarna. Vid 
stopp kontaktar du antingen en rörfirma eller slam/spolbil, telefonnummer se telefonka-
talogen. Vid misstanke att stoppet ligger på den allmänna delen ring 020-37 93 00 dagtid. 

Du som fastighetsägare ansvarar för ledningarna inom din fastighet. Om fastigheten är 
ansluten inom samfällighet eller förening, tar du kontakt med styrelse eller annan kon-
taktperson. Kommunens ansvar slutar vid förbindelsepunkt (figur 1) eller vid den punkt 
som meddelats.

Råd och tips samt information om felanmälan finns på vår hemsida www.gastrikevatten.se

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
Dagvatten är regn och smältvatten som rinner över ytor som gräs grus, asfalt och tak. LOD 
innebär att ta hand om dagvattnet lokalt, för t ex bevattning, infiltration i marken, fördröj-
ning i damm eller leda bort det till en genomsläpplig mark längre bort.

Vattenskyddsområden
Ett vattenskyddsområde omfattar mark- och vattenområden där det kommunala dricks-
vattnet bildas. Syftet är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörj-
ningen ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv. 

Det åligger fastighetsägare och boende inom vattenskyddsområde att anmäla händelser med risk 
för vattnet till Räddningstjänsten, Gästrike Vatten eller Miljökontoret i din kommun.



På tomt inom fastställt vattenskyddsområde måste man 
söka tillstånd för att: 

q  Installera berg-, ytjord- eller sjövärme

q  Förvara mer än 100 liter kemikalier inom din fastighet (olja, bensin)

q  Ha enskild eller gemensam avloppsanläggning

q  Lägga upp snö från hårt trafikerade ytor

q  Ha en arbetsmaskin uppställd

q  Nyttja befintliga brunnar eller enskilda vattentäkter

q  Ha upplag av gödsel och slam

q  Genomföra större grävarbeten

q  Hantera ensilage

q  Syssla med miljöfarlig verksamhet*

* Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på 
ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten med risk för människors hälsa och 
miljö. Fler verksamheter än de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan 
behöva söka tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna, t ex åkerier, bilverkstäder, däckfirmor, 
parkeringar, stall och lagerlokaler.
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