Ansvar & kostnader
Kommunen har ett ansvar att ordna kommunalt VA om det behövs med hänsyn
till miljön och människors hälsa. Gästrike Vatten, som VA-huvudman, har
skyldighet att ordna vatten och avlopp för alla fastigheter inom verksamhetsområdet och som fastighetsägare har också du ett ansvar för din fastighet.
Fastighetsägarens ansvar

Anläggningsavgift

Du är avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet. Du ansvarar
för alla arbeten och installationer
på din fastighet fram till förbindelsepunkten, t ex. att gräva för
ledningar och eventuell fastighetspumpstation.

Anläggningsavgiften är en
engångskostnad för att ansluta
en fastighet till det kommunala
VA-nätet. Avgiften beräknas
enligt den taxa som gäller när
förbindelsepunkten upprättas.

Upprättad
förbindelsepunkt
När Gästrike Vatten meddelar att
förbindelsepunkten är upprättad
innebär det att du blir avgiftsskyldig enligt Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster.
Allmänna bestämmelser för
brukande av allmänna vattenoch avloppsanläggningar (ABVA)
samt gällande VA-avgifter börjar
då att gälla.

Inkoppling till VA-nätet

Besiktning

Brukningsavgift
Brukningsavgiften består av en
fast och en rörlig del. Den rörliga
delen avser din förbrukning. Om
du saknar vattenmätare betalar
du efter schablon.
Tre månader efter förbindelsepunkten har meddelats börjar
den fasta avgiften att debiteras även om du inte har kopplat in.

Gästrike Vatten utför en besiktning av din VA-anläggning före
driftsättning. Har du utfört dina
VA-installationer på ett korrekt
sätt driftsätter vi anläggningen
direkt. Följ checklistan för en
lyckad besiktning.

Tillsynsmyndighet
Kommunen är tillsynsmyndighet. De kontaktar fastighetsägare
som inte är inkopplade efter två
år och kan då förelägga dem.

Meddela förändringar
Om du bygger fler bostäder,
ändrar användning av befintlig
byggnad eller köper mer mark är
du skyldig att meddela Gästrike
Vatten samt beroende på förändring betala en tilläggsavgift.

Rörlig
kostnad

Anläggningsavgiften ska vara
betald i sin helhet innan du får
koppla in VA till din fastighet.
Inkoppling ska ske två år från
det att förbindelsepunkten
upprättas.

Fast
kostnad

Tips!
Använd samma karta för att göra
din relationsritning. Lämna den
till oss så finns den alltid
tillgänglig i vårt installationsarkiv
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Vad kostar det att ansluta?
Beräkna din
anläggningsavgift på
gastrikevatten.se

Kundsamråd

Kundsamrådet ger dig som är fastighetsägare möjlighet att diskutera förbindelsepunktens placering. Inför kundsamrådet får du en samrådskarta med ett förslag
på placering från Gästrike Vatten. Det är VA-huvudmannen (Gästrike Vatten)
som slutligen beslutar placeringen.

Samrådskarta
Gästrike Vatten skickar ut en
samrådskarta med förslag på
placering av förbindelsepunkt.
Kartan visar även vilken typ
av avloppslösning som gäller
för dig (självfallsledning/fastighetspumpstation).
Gästrike Vatten ett platsbesök
för att bedöma förutsättningarna
för ditt önskemål. Du får en uppdaterad samrådskarta med den
planerade förbindelsepunkten
efter kundsamrådet.

Förbindelsepunkt

Konsultation

Förbindelsepunkt för vatten,
spillvatten och ev. dagvatten placeras normalt 0,5 meter utanför
din fastighetsgräns.
Det är gränsen mellan den
allmänna VA-anläggningen som
Gästrike Vatten ansvarar för och
din fastighets egna VA-installation.

Har du svårt att hitta en bra plats
för vattenmätare eller fastighetspumpstation? Boka gratis
konsultation med våra besiktningstekniker.

Servisledning och förbindelsepunkt
Fastighetsgräns

Servisledning
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Förbindelsepunkt för
vatten-, spillvatten- och
ev. dagvatten

ev. fastighetspumpstation
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Du har kundsamråd för att diskutera den planerade förbindelsepunktens placering. Kundsamråd
kan ske via personligt möte, brev,
telefon eller e-post.

Huvudledning

Kundsamråd

