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Information om utbyggnad av vatten och
spillvatten till Häggenäs
Fastighet: «Fastighetsnamn»

Som vi tidigare har informerat om, så kommer Häggenäs att anslutas till det allmänna
vatten- och spillvattensystemet.

Preliminär tidplan
 Utbyggnadsstart
juni 2019
 Klart för inkoppling oktober 2019
Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras åt båda hållen beroende på
hur det går med de tillstånd som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden.

Vad kommer det kosta och när ska jag betala?
Kostnad för anslutning (s.k. anläggningsavgift) varierar med tomtytan och nedan följer
några exempel enligt dagens gällande taxa:
1000 kvm: 163 016 kr
1750 kvm: 188 014 kr
2500 kvm: 213 011 kr
3500 kvm: 246 341 kr
Från 3890 kvm och uppåt: Maxbelopp 259 340 kr. Fastighetsägare med tomter större än
3890 kvm betalar alltså inget extra för överstigande kvadratmetrar.

Mittskåne Vatten: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-286 00
kundservice@mittskanevatten.se • www.mittskanevatten.se
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Observera att taxan och avgiftsnivåerna kan komma att förändras.

Det är du som fastighetsägare som står för denna utgift, och betalningen ska göras först
när ledningsnätet är färdigbyggt i området.

Måste jag betala?
Du måste betala den del av anläggningsavgiften som avser spillavlopp men kan undvika att
betala den del som avser vatten. För att veta hur stor del av avgiften som vattnet består av
var god kontakta vår kundservice som kan ge dig på svar på detta.
För att undvika att betala den del av avgiften som avser vatten behöver du visa att vattnet i
din brunn håller samma kvalité som det kommunala dricksvattnet, enligt Lagen om
allmänna vattentjänster § 24. Det gör man genom att lämna in en analysrapport som visar
vilken kvalité ditt vatten håller, och därför får du ta ett vattenprov från din
dricksvattenbrunn. Provet ska analyseras för mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska
parametrar enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för enskilda vattentäkter.
Provet skall analyseras på ett ackrediterat laboratorium och det är även viktigt att provet
tas på rätt sätt, så bedömningen blir rättvis. För mer information gå in på
Livsmedelsverkets webbplats och sök efter ”Egen brunn”.
Utöver de ämnen som listas på Livsmedelsverkets hemsida, ska ditt vattenprov även
innefatta analys av kadmium och bly då dessa ämnen lokalt förekommer i förhöjda halter
i kommunen.
Analysresultatet får inte vara äldre än tre månader vid tid för möjlig inkoppling.
Provet bedöms sedan av våra miljöingenjörer enligt särskild rutin och ni meddelas om
utfallet av denna bedömning.
Om det visar sig att resultatet inte blir godkänt har du möjlighet att åtgärda brunnen, t ex
genom installation av ett filter. Då ska ett omprov tas efter åtgärden och det nya
analysresultatet skickas in till oss. Är vattnet fortfarande inte godkänt har du ytterligare en
chans till att kunna påvisa god kvalité genom fler åtgärder.
Om vattnet i din brunn, trots utförda åtgärder, inte håller den kvalité som krävs efter tredje
försöket kommer du att behöva betala den del av anläggningsavgiften som avser det
kommunala vattnet.
Mer information om § 24 Lagen om allmänna vattentjänster hittar du på Svenskt Vattens
webbplats http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/vattentjanster-reglerfragor-och-praxis/skyldighet-att-betala/
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Parametrar som ska analyseras är följande:
Mikrobiologiska parametrar:
• Escherichia coli (E.coli)
• Koliforma bakterier
• Antal mikroorganismer vid 22°C
Kemiska och fysikaliska parametrar:
• Alkalinitet
• Ammonium
• Fluorid
• Fosfat
• Färg
• Järn
• Kalcium
• Kalium
• Kemisk oxygenförbrukning
• Klorid
• Konduktivitet
• Koppar
• Magnesium
• Mangan
• Natrium
• Nitrat
• Nitrit
• pH
• Sulfat
• Total hårdhet
• Turbiditet
• Uran (vid bergborrad brunn)
• Radon (vid bergborrad brunn)
Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från
Livsmedelsverkets rekommendationer. Observera att du själv måste be om att lägga till
bly och kadmium.

Vad händer framöver?
Utbyggnaden i området kommer att utföras av FASAB AB vilka är upphandlade av
Mittskåne Vatten. För mer information kring utbyggnaden, tidplan, avgifter och taxa gå in
på vår hemsida www.mittskanevatten.se. När vi kommit lite längre i arbetet, kommer du
1
som fastighetsägare att få ett förslag på förbindelsepunkt hemskickat i brevlådan. För
frågor gällande det kommande dagliga arbetet och tillgängligheten kommer FASAB strax
innan byggstart att informera om vem ni kan kontakta under entreprenadtiden.
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Mer information
Svar på vanliga frågor hittar ni på vår hemsida www.mittskanevatten.se. Hittar ni inte svar
på era frågor så går det bra att kontakta vår kundservice 0413-286 20 på telefontid: mån,
tis, tors, fre 10-12 samt ons 13-15.
Med vänliga hälsningar
Kundservice
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Förbindelsepunkt är den punkt där fastighetens ledningar kopplas in till den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen.

