
Information kring anslutningen (spara denna del) den 31 oktober 2022 
 

 
 

1. Formulär fylls i och ska vara Mittskåne Vattens kundservice tillhanda senast datum som är 

angivet i brevet och formulär. Har vi inte mottagit ifyllt formulär debiteras er fastighet full taxa 

dvs anläggningsavgift och brukningsavgift för vattenanslutning och spillvattenanslutning. 

 

2. Har man i dagsläge eget vatten och inte vill koppla in sig på tjänsten vatten, måste ett 
vattenprov tas och analys/provresultatet skickas in som styrker att vattnet är tjänligt. Det gäller 
endast bebyggd fastighet. Provet får högst vara tre månader gammalt vid tid för möjlig 
kommunal inkoppling. Provresultat bedöms sedan av våra miljöingenjörer. För mer 
information kontakta vår kundservice innan provtagning.  
 
 

3. Finns idag en enskild avloppsanläggning med ett tillstånd som enskild avloppsanläggning och 
som är slutbesiktigad, kan man får ersättning. Anläggningen ska vara tät från ovidkommande 
vatten (dräneringsvatten, regnvatten och liknande). Ersättningen uppgår till maximalt 
avloppsandelen i anläggningsavgiften. Dokumenterade och verifierade kostnader för material 
och arbete ersätts. Värdet nedräknas enligt beslutad avskrivningstid 10 år, vilket innebär att 
värdet sjunker med 10 % för varje påbörjat år efter datum för slutbesiktning. Ersättning sker 
efter det att anslutning till kommunens avloppsledningar har skett. Ersättning utbetalas direkt 
och görs inte som avdrag på anläggningsavgiften. 
 

4. Dränering samt stuprör för Dagvatten får inte kopplas till spillvattenanslutningen utan skall tas 

om hand inne på tomtmark genom s.k. LOD. (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). 

 

5. Endast personal från Mittskåne Vatten får manövrera servisventilerna. 

 

6. Anläggningsavgiften skall vara betald innan anslutning till den allmänna anläggningen får ske, 

oavsett fakturans förfallodag. (Har man ingått avtal om avbetalningsplan skall första 

amorteringen, uppläggningsavgiften samt pantförskrivningsavgiften vara betald innan 

anslutning till den allmänna anläggningen får ske). Observera; I samband med utskick av 

fakturan börjar fasta brukningsavgifter att debiteras enligt beslutad taxa. 

 

7. Vattenmätarkonsolen skall placeras frostfritt och enligt bifogad ”Utformning av 
vattenmätarplats”. Mätarplats inklusive vattenmätarkonsol bekostar samt ansvar 
fastighetsägaren själv för. 

 
8. När vattenmätarplatsen uppfyller kraven kontaktar fastighetsägaren Mittskåne Vattens 

kundservice för uppsättning av vattenmätaren. I samband med uppsättning av vattenmätaren 

öppnas vattenservisventil. Debitering av kubikmeteravgiften för vatten påbörjas från detta 

datum. Vid användande av eget vatten skall vattenmätare installeras för korrekt debitering. 

Görs ej detta kommer fastighetsägaren bli debiterad en schablon av förbrukning på 225 m3 

per bostadsenhet och år enligt beslutad taxa. Vid nyttjande av LTA-enhet driftsätts 

pumpenheten vid samma tidpunkt som uppsättning av vattenmätaren.  

 

9. Ändringar såsom tillkommande areal, byggnation, avstyckning eller annat som berör 

bestämmelser enligt ABVA eller avgifter enligt gällande Va-taxa har fastighetsägaren 

anmälningsplikt att omgående meddela till huvudmannen när ändringen inträder. 

 

Vid eventuella frågor var god kontakta Mittskåne vattens kundservice  
E-postadress: kundservice@mittskanevatten.se 
Telefon: 0413-286 00 

mailto:kundservice@mittskanevatten.se

