Servisanmälan
med beställning av LTA-enhet
Horn verksamhetsområde

Anmälan om anslutning
En anmälan om anslutning, en så kallad servisanmälan, ska göras i god tid innan fastigheten kan anslutas till
vatten och avlopp. Fyll i blanketten på höger sida, ”Servisanmälan, begäran om anslutning till allmän
vatten- och avloppsanläggning”. Tänk på att skicka med en ritning som visar var ledningarna går på din tomt.
Det kan till exempel vara en nybyggnadskarta eller en situationsplan.

Anslutningsavgift
Om du inte har haft allmänt vatten och avlopp innan behöver du betala en anslutningsavgift.
På Hornslandet gäller särtaxa. Gör klar din finansiering med banken. Ta också reda på vad det kostar att dra
ledningarna på tomten fram till huset.
Avgiften ska vara betald innan:
• vattenmätaren sätts upp.
• vattnet släpps på till din fastighet. Kom ihåg att det inte är tillåtet att själv sätta på vattnet.
• leverans av pump till LTA-enheten.

Checklista för placering av LTA-enhetens pumpsump
•

•
•
•
•

Tips! Kom ihåg att kontakta Miljö- och byggnadskontoret för bygglov eller anmälan.

Vad händer efter det att du lämnat in
servisanmälan?
Vi svarar på servisanmälan med information om:
-

förbindelsepunktens fysiska läge
hur vattenmätaren skall placeras
godkänd plats för LTA-enheten
faktura på anslutningsavgiften
tid för första leverans av LTA-enhetens 		
delar (allt utom själva pumpen)
- hur ni beställer LTA-enhetens pump.
Vi levererar LTA-enhetens delar (utom pumpen)
Ni utför installationen på er fastighet
Ni kontaktar vår mätarverkstad för uppsättning av
vattenmätare
Ni beställer LTA-enhetens pump
Vi installerar vattenmätare och pumpen
Klart för användning

Definitioner:
Servisledning Ledning som förbinder den allmänna VA		
ledningen i gatan med er byggnad.
LTA-enhet
En villapumpstation för Lätt Tryck Avlopp
Avlopp		
Samlingsterm för spillvatten 			
		
och dagvatten.
Dagvatten
Regnvatten och vatten från
		
		 snösmältning.
Vatten		
Dricksvatten
Spillvatten
Det vatten som spolas ut från toaletten
		
bad, dusch, disk och tvätt.
Byggvatten Vatten under byggtiden för att ex vis 		
		
hålla en gjuten platta fuktig.
Pumpsump
Ingår i LTA-enheten. Sumpen samlar 		
		
upp spillvatten där pumpen sitter.
ABVA		
Allmänna bestämmelser för
		
användande av den allmänna 		
		
vatten- och avloppsanläggningen.

BEHÅLL DENNA SIDA

•

Ledningar läggs frostskyddat. De läggs med självfall från huset till pumpsump. Mellan pumpsump och
förbindelsepunkt kan det luta uppåt.
LTA-enhetens pumpsump måste vara tillgänglig. Därför behövs:
- fri väg och max 10 m från garageuppfart/farbar väg
- en lättillgänglig plats utomhus med plana ytor
- platsen byggs inte över och området runt om (ca 1,5 m radie) lämnas fritt från fasta förmål
- avsteg görs endast efter överenskommelse med Västervik Miljö & Energi.
Fastighetsägaren föreslår lämplig plats på en karta. Platsen ska godkännas av Västervik Miljö & Energi.
Dag- och dräneringsvatten kopplas inte på.
Backventilen placeras precis innanför fastighetsgräns vid förbindelsepunkt.
Installation och montering sker fackmannamässig i enlighet med installations- och monteringsanvisningar.

Servisanmälan (begäran om anslutning till allmän vatten- och avloppsanläggning)
med beställning av LTA-enhet, Horn verksamhetsområde
Fastighetsbeteckning

Fastighetens areal, m2

Fastighetsägare

Fastighetsadress

Adress

Ansvarig V VS-entreprenör (ifylls alltid)

Postnummer, Ort
Telefon hem

Telefon arbete/mobil

E-post

E-post

Installationens omfattning

□ Vatten
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Telefon

LTA-enhet

□ Spillvatten

Byggvatten

□ Härmed beställer jag LTA-enhetens pumpsump.
Önskemål om leveransdatum (tidigast om 2 veckor)

Fastighetstyp

Avgift för byggvatten ska debiteras nedanstående
Beställare
Adress

□ Enbostadshus □ Tvåbostadshus
□ i nybyggnad □ i befintlig byggnad
□ Jag bifogar ritning med förslag på LTA-enhetens placering
□ Jag bifogar ritning över var servisledningarna går på min tomt

Beställares underskrift

Observera! Anslutning får ej ske utan särskilt medgivande från Västervik Miljö & Energi AB.

Vatten får ej uttagas vid eller efter servisledningarnas förbindelsepunkt förrän Västervik Miljö & Energi AB satt upp en
permanent eller tillfällig s k byggmätare.
Jag förbinder mig att iakttaga gällande ABVA, bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen. Läs mer på www.vmeab.se.
Ort och datum

Underskrift
Personnr/Org.nr

Fylls i av Västervik Miljö & Energi AB
Dag / dränvatten avl:

□ ja □ nej

Inom detaljplan

□ ja □ nej

Uppgifter beträffande vattenmätare
Placering
Storlek

Servisen
utförd:
Debiteras

□ godkänd

Fabrikat
Mätarnr

Anmärkning

Taxa
Mätarställning

Uppsatt den
Montör

På vår hemsida hittar du kan du läsa mer om projektet.
Givetvis är du välkommen att höra av dig till oss om du undrar över något.
TEL 0490-25 70 50
E-POST va-hornslandet@vastervik.se
HEMSIDA www.vmeab.se
POSTADRESS Västervik Miljö & Energi, Box 25, 593 20 Västervik

