När VA-anmälan har lämnats in
Först efter att VIVAB tagit emot VA-anmälan och förmedlat förbindelsepunkten får fastighetens
VA-ledningar anslutas till det kommunala ledningsnätet.

Anslutning till förbindelsepunkten

Gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen
(som VIVAB ansvarar för) och fastighetens VAinstallation (som fastighetsägaren ansvarar för)
kallas förbindelsepunkt.
Anslutningen till förbindelsepunkten och
anläggandet av fastighetens VA-installation ska
utföras av behörig entreprenör som fastighetsägaren anlitar och bekostar. Installationen
behöver därmed inte besiktigas av VIVAB:s
personal innan schakten återfylls.

Avgiftsskyldighet

För att kunna få använda den allmänna VAanläggningen krävs att anläggningsavgiften
har betalts. Byggvatten får endast brukas under
byggprocessen, därefter har fastighetägaren
skyldighet att betala anläggningsavgiften.

Vattenmätare

Vattenmätaren ska sättas upp så snart mätarplatsen är klar. Det är VIVAB som tillhandahåller
vattenmätaren, men fastighetsägaren ansvarar
för att mätarplatsen är godkänd. Mätaren ska
monteras i en horisontell förankrad mätarkonsol
Öppning och avstängning av vatten
Avstängningsventilen som är i gatan får endast med avstängningsventiler på båda sidor av
hanteras av VIVAB. Fastighetsägaren ansvarar mätaren. På www.vivab.info kan du se hur vattenför att det efterföljs. För hantering av avstäng- mätaren ska monteras.
ningsventilen i gata, kontakta vattenmätarVid inkoppling av permanent VA är det
verkstan via VIVAB:s kundtjänst senast 14 dagar fasighetsägarens skyldighet att kontakta
innan öppningen eller stängningen.
vattenmätarverkstan via VIVAB:s kundtjänst, för
uppsättning av vattenmätare. Kontakta
Om byggvatten behövs
VIVAB så fort ni vet inflyttningsdatum eller
Vid behov av vatten under byggprocessen, kan senast 14 dagar innan inflyttning.
byggvatten beställas via VIVAB:s kundtjänst
senast 14 dagar innan arbetet startar. Innan
Anmäl ändringar
beställning, är det viktigt att vattenledningen är Vid utökning av fastighetens tomtyta eller
ansluten till avstängningsventilen i gatan och att lägenhetsantal är det fastighetsägarens ansvar
det sitter en ventil i slutet av ledningen.
att själv anmäla ändringar som enligt taxan kan
påverka avgiften.

Mer information

VA-taxan innehåller de avgifter som ska betalas för anslutning till
och brukande av den allmänna VA-anläggningen.

Finns på
www.vivab.info
eller kan beställas
som broschyr av
VIVAB:s kundtjänst.

ABVA (Allmänna bestämmelser för användandet av din kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning) ska efterföljas vid brukandet av anläggningen.
Information om ABVA (Informationsskrift till fastighetsägare i din kommun om allmänna vatten
och avloppstjänster) beskriver mer ingående om bestämmelserna som ska efterföljas vid brukandet av anläggningen.
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