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Villkor för anslutning av egen servisledning till Krokoms kommuns
ledningsnät avseende vatten, spillvatten och dagvatten
Fastighetsägare bekostar själv byggandet av egen servisledning från den av Krokoms kommun
beviljade förbindelsepunkten. Fastighetsägaren äger och är därmed ansvarig för framtida
underhåll av egen servisledning. För att få koppla in sig ska en anläggningsavgift vara betald.
Fastighetsägarens ansvar
Ledningsvisning av befintliga ledningar som ligger i marken ska utföras. Om eventuella skador
uppstår på befintliga ledningar i marken vid byggande av egen servisledning ska dessa
åtgärdas/ersättas.
Vid anslutning i gata ska erforderlig skyltning utföras. Kontakta väghållaren innan ni påbörjar
grävningen i deras gata/väg. Fastighetsägaren ska hålla med erforderliga resurser i samband med
schaktning, återfyllning och eventuell asfaltering av gata/väg.
Fastighetsägaren är skyldig att följa de anvisningar som finns för schaktarbeten i ledningsgrav,
med hänsyn till Vatten & Renhållnings personal som ska utföra inkopplingen vid
förbindelsepunkten.
Innan arbetet av egen servisledning påbörjas
ska fastighetsägaren informera sig om vart den
av kommunen beviljade förbindelsepunkten
ligger. Schaktarbeten närmare än 0,5 m från
den kommunala huvudledningens hjässa ska
utföras för hand. Förbindelsepunkten ska
blottläggas samt eventuellt vatten i
schaktgropen ska pumpas bort.
Med 6 veckor förbehåll ska fastighetsägare
kontakta Vatten och renhållning för att avtala
tid gällande:
•

anslutning av egen servis mot det
kommunala VAD (vatten, spill och
dagvatten) -nätet

•

behov av byggvatten

Före inkoppling av dagvattenledningen ska det finnas en dagvattenbrunn med sandfång.
Endast Krokoms kommun Vatten och renhållning får utföra inkoppling av servisledning
till den kommunala ledningen och manövrera servisventilen.
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Servisventil och spolbrunn med betäckning och distansmarkering är kommunens egendom.
Distansmarkering får endast flyttas eller tas bort av personal från Vatten & Renhållning.
Anmäl till Vatten & Renhållning när ni blivit ansluten och fått tillgång till vatten, för att ni ska
debiteras korrekt enligt fastställd VA-taxa.
Mer information finns att hämta på hemsidan www.krokom.se/vatten.
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