2013
PM vid servisinkoppling på Krokoms kommuns ledningsnät avseende
vatten, avlopp och dagvatten
Du som är fastighetsägare kontakta ansvarig arbetsledare för rörnät på VA-verket senast två
veckor i förväg och avtala tid för ”inkoppling”, samt för ”påsläpp av byggvatten”.
Innan schaktning påbörjas informeras du om var servisanslutning finns.
Du har själv ansvaret för dina markentreprenörer, rörmokare och husleverantörer.
Ledningsanvisning av befintliga kablar och rörledningar ska utföras. Du ansvarar själv för att inga
skador uppstår vid grävningen. Ledningsexempel: El, tele, optokabel, bredband, kabel-tv,
fjärrvärme, jordvärme, vatten, avlopp, dagvatten, etc…
Ledningsägare kan vara: Kommunen, el/telebolag, industrier, samfällighetsförening (t.ex. för
gatulyse, bredband, kabel-TV, etc…) och enskilda fastighetsägare.
Schaktarbeten närmare än 0,5 m från huvudledningens hjässa ska utföras för hand.
Anslutningspunkten ska blottläggas samt eventuellt dräneringsvatten pumpas bort.
Det ska finnas en dagvattenbrunn med sandfång före inkoppling av ev. dagvattenledning.
VA-verket utför anslutningen. Varken du själv eller din rörmokare får koppla in dina ledningar eller
vrida på servisventilen, inte ens tillfälligtvis!
Följande ska du vara medveten om:
−

Du är skyldig att följa de anvisningar som finns för schaktarbeten i ledningsgrav med hänsyn till
utförande och personal som ska arbeta i ledningsgraven.

−

Vid anslutning i gata ska du svara för att erforderliga skyltavstängningar och efterjusteringar
utförs. Kontakta väghållaren innan ni börja gräva i deras väg.

−

Det är du som håller erforderliga resurser i samband med schaktning och återfyllning. Eventuell
asfaltlagning i gata beställer och bekostar kommunen.

−

Fastighetsägaren är ägare och ansvarig för den eller de servisledningar som läggs från
anslutningspunkten/förbindelsepunkten. Servisventilen med betäckning och distansmarkeringar är
kommunens egendom. Distansmarkering får aldrig röras, om den skulle vara olämpligt placerad
kontakta VA-verket för samråd.

−

Anmäl till VA-kontoret 0640-161 00, när inflyttning sker.
Glöm inte att titta igenom mappen ”Anslutning till kommunalt vatten och avlopp” som du har fått i
samband med ansökan om VA-anslutning. Mappen finns även att hämta på hemsidan
www.krokom.se, >>> ”Bygga/Bo” >>> ”Vatten och avlopp” >>>”VA-anslutning”.
Ansvarig arbetsledare för VA-verket/ Rörnät nås på tel. 0640-164 47.
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