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Nu börjar vi bygga i ditt område – snart dags för
anslutning till vatten och spillvatten
Fastighet:

Preliminär tidplan
Utbyggnaden i området kommer att utföras av FASAB AB vilka är upphandlade av
Mittskåne Vatten. En preliminär tidplan har tagits fram för arbetet:
 Etablering med byggstart
 Klart för inkoppling

vecka 17
Oktober – November

Observera att tiderna är preliminära, avvakta därför med att ta bort er nuvarande VAanläggning tills ni fått klartecken från oss.

Ursäkta stöket
Under pågående utbyggnad kommer det bli en del störningar i området och viss begränsad
framkomlighet. Vi kommer att försöka minimera störningarna så gott det går, och hoppas
på er förståelse.

Kostnader för anslutning
Betalning av avgiften görs först när ni blir förmedlade förbindelsepunkt1. Förmedlingen
kommer att ske genom att ni får en förbindelsepunktskarta utskickad tillsammans med
fakturan. Fakturan har 30 dagars betaltid.
OBS! Först efter att avgiften är betald får anslutning ske.
Anläggningsavgift avseende vatten och spillvatten
kr inkl moms
Observera att det är anläggningsavgiften enligt vid varje tidpunkt gällande taxa som gäller.
Mer information om VA-taxan, bl.a. brukningsavgifter kan ni hitta på vår hemsida
www.mittskanevatten.se

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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Förbindelsepunkt
FASAB AB kommer att skicka ut brev med en karta med förslag på förbindelsepunkt. Om ni
inte är nöjda med förbindelsepunktens förslag på placering markerar ni önskat läge på den
bifogade kartan som kommer medfölja i brevet. Vissa i området har tidigare redovisat
önskad placering men för att säkerställa placeringen vill vi att ni gör det igen.
Med förbindelsepunkt avses den punkt där din fastighet kopplas till den allmänna
anläggningen. Så länge dina önskemål inte medför några extra kostnader för VAkollektivet, eller är olämpliga av annan anledning, kommer vi i möjligaste mån att försöka
anpassa placeringen till dina önskemål. Då dina önskemål av någon anledning inte går att
uppfylla bestämmer Mittskåne Vatten placeringen.

Typ av system
Fastigheten kommer att anslutas till ett tryckavloppssystem, vilket innebär att ert
avloppsvatten kommer transporteras via en s.k. LTA-pump till huvudledningen i vägen.
Utformningen av systemet framgår av skissen nedan.
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Spillvatteninstallationen skall vara
ventilerad över tak.
2. Spillvatteninstallationen utförs med
självfall till pumpstation
3. Tak-, regn- och dräneringsvatten (sk
dagvatten) får inte tillföras
pumpenheten genom nya eller befintliga
ledningar.
4. Ledning mellan hus och pump skall vara
tät. Befintliga äldre ledningar bör bytas.
5. LTA pump. OBS! Pumpenheten bör
monteras lägre än lägsta vattengång i
huset.
6. Spolbrunnen (rensbrunn) installeras på
självfallsledningen i anslutning till LTAenheten.
7. Tryckavloppsledning.
8. Backventil som förhindrar att man får in
spillvatten från huvudledningen. Back-,
och avstängningsventilen placeras
vanligen strax utanför tomtgräns av
Mittskåne Vatten.
9. Servisledning ansluts till huvudledning.
10. Montera larmindikator på synlig plats
som lätt uppmärksammas.
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För frågor gällande det dagliga arbetet och tillgängligheten i
området:
Entreprenören, FASAB AB kommer strax innan byggstart att informera om vem ni kan
kontakta under entreprenadtiden.

Mer information
Svar på vanliga frågor hittar ni på vår hemsida www.mittskanevatten.se. Hittar ni inte svar
på era frågor där så går det bra att kontakta vår kundservice på mailadress
kundservice@mittskanevatten.se alt 0413-286 20 under telefontid: mån, tis, tors, fre 1012 samt ons 13-15.
Med vänliga hälsningar
Kundservice

