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Anvisning av Förbindelsepunkt
En förbindelsepunkt för vatten och för spillvattenavlopp finns nu upprättad i anslutning till er ägda eller arrenderade fastighet. Förbindelsepunkten utgörs av
avstängningsventiler på trycksatta system; en för vatten respektive en för spillvattenavlopp.
Vi kommer inom kort fakturera er anslutningsavgift (anläggningsavgift), betaltiden är 30 dagar från fakturadatum. Brukningsavgifter kommer sedan att faktureras från det att anslutningen upprättats. Från och med 2016-10-31 kommer vi
att fakturera den fasta delen av brukningsavgiften även till er som ej valt att
ansluta sig innan dess.
Som tidigare medelats ansvarar fastighetsägaren för arbetet innanför fastighetsgräns. Det innebär följande arbete för tryckavloppsanslutningen:
 Grävning och installation av pumpbrunnen. Pumpbrunnen ansluts på
självfallsledning som kommer från huset, dåliga självfallsledningar ska
med inläckage ska bytas ut. Pumpbrunn hämtas ut hos Gatuförrådet,
klipp bort och tag med erat uthämtningsbevis. Pumpbrunnen är 2,8m, det
krävs därför en släpkärra för att få med den. Gatuförrådet har öppet för
hämtning vardagar 8:00-15:00, vid frågor om hämtningen av pumpstation kontakta Carl Rydén 0382-152 61.
 Grävning och anslutning av tryckavloppsledning från pumpbrunn till förbindelsepunkt.
 Grävning för elkabel till pumpbrunn och elinstallation för pump och larmfunktion.
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För er som inte haft kommunalt vatten
 Grävning och förläggning av vattenledning för anslutning mot framdragen
vattenledning vid förbindelsepunkt, för anslutning av hus/byggnad till
allmänna vattenanläggningen.
 Montering av konsol (för montering av vattenmätare) på inkommande
vattenledning
När ni har utfört arbetena på egen tomt kommer kommunens personal för att
besiktiga er anslutning och därefter, om allt är utfört enligt ställda krav, montera
eventuell vattenmätare och driftsätta anläggningen. Kontakta Mathias
Strömqvist 0706202746 för bokning av tidpunkt för besiktning/driftsättning.
Dessa utförs vardagar mellan 8:00-15:00.
Fastigheten skall anslutas till den allmänna anläggningen senast 2017-06-30.
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