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Anslutning till Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Vid nybyggnad gäller:
• Blanketten ”Ansökan om VA-anslutning”, som finns i denna mapp, skall skickas in till
VA-verket i Krokom senast 6 veckor innan du vill ansluta din fastighet till den
allmänna VA-anläggningen. En fackmannamässigt ritad
VA-situationsplan skall bifogas beställningen.
•

VA-verket i Krokom ser till att nya servisledningar läggs fram till din tomtgräns i de
fall det inte finns befintliga servisledningar.

•

Du får ett meddelande som visar var förbindelsepunkten är upprättad och en faktura på
anläggningsavgiften enligt gällande taxa. Anläggningsavgiften måste vara betald
innan anslutning får göras. Tidpunkten för beställning av servisledningar utgör
beräkningsgrund för anläggningsavgiften.
Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens VA-installation och den
allmänna VA-anläggningen. Kommunens del av servisledningarna måste vara
framdragna till förbindelsepunkten innan du som fastighetsägare kan börja lägga din
del av VA-servisen. Detta är viktigt för att avloppsledningarna höjdmässigt ska
fungera och för att undvika driftstörningar.

•

Anslutningen till den allmänna delen av servisen skall besiktigas i öppen rörgrav av
VA-verket i Krokom.

Vid ombyggnad och/eller tillbyggnad gäller:
• VA-situationsplan ska lämnas till VA-verket i Krokom
• Om- och/eller tillbyggnad kan innebära att en kompletterande anläggningsavgift enligt
gällande taxa tas ut. Avgiften kommer att faktureras fastighetsägaren.
Särskilda installationer:
Om verksamhet ska bedrivas inom fastigheten ska fastighetsägaren kontakta VA-verket i
Krokom för att rådgöra om speciella åtgärder behöver göras som till exempel installation av
brandpost, sprinkler, fettavskiljare eller oljeavskiljare.
Uppdämningsnivå
Uppdämningsnivå för spillvatten är den nivå som vattnet beräknas nå i
huvudledningen. Uppdämningsnivån beräknas ligga 50 cm över hjässan på
huvudledningen. Inga golvbrunnar med självfall får utföras under den nivån.
Uppdämningsnivå för dagvatten är marknivån i förbindelsepunkten. Det innebär
att dränering under den nivån ska pumpas om den är ansluten till kommunens
ledning.

Mätarplats
Mätarplatsen ska utformas enligt bifogad skiss. Vid andra byggprojekt än enstaka villor ska
VA-verket kontaktas för uppgift om mätarstorlek och mätarplacering. Om
vattenservisledningen är lång kan en mätarbrunn behöva anordnas i anslutning till
förbindelsepunkten. VA-verket tillhandahåller och äger vattenmätaren.
Byggvatten
Påsläpp av vatten under byggnadstiden kan göras efter särskild överenskommelse med VAverket i Krokom. Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3
per lägenhet och 6 månaders period.
Öppning och stängning av servisventil
Öppning och stängning av servisventil får endast utföras av personal från VA-verket i
Krokom. Påsläpp och avstängning av vatten skall beställas minst två veckor i förväg hos VAverket på telefon 0640-161 00.
Installationsritning
När VA-installationen är färdig skall en relationsritning över den utvändiga rördragningen
och den invändiga installationen i källare/bottenvåning skickas till VA-verket i Krokom.
Särskilda installationer ska redovisas på ritning.
Uppsättning av mätare och påsläpp av vatten
När mätarplatsen är färdigställd ska anmälan göras om uppsättning av vattenmätare till VAverket på telefon 0640-161 00.
Innan vattenmätaren sätts upp och påsläpp av vatten kan ske, ska följande villkor vara
uppfyllda:
• Anläggningsavgiften ska vara betald
• Anslutningen i förbindelsepunkten är besiktigad och godkänd
• Installationsritning/relationsritning ska vara inlämnad
• Mätarplatsen ska vara godkänd av VA-verket
Om du har frågor kan VA-verket kontaktas på telefon 0640-161 00
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