
En del av ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

VATTEN OCH AVLOPP

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se

Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30

Felanmälan: 0660-330 330

Växel: 0660-330 300

Webbplats: www.miva.se
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7 Koll på ledningar
När du ska göra markarbeten behöver du veta var 
ledningar går på din tomt. 

Kolla gratis på www.ledningskollen.se.

Att anlita entreprenör
När det är dags att fundera på grävarbete, vvs- och 
elarbeten på din tomt kan du gärna prata ihop dig  
med grannar, vägförening eller samfällighet för att se 
om ni kan samarbeta.

För arbete på din egen tomt kan du anlita ett entreprenör. 
Fundera på om du vill:

• anlita en entreprenör som hjälper dig med allt

• göra någon del själv eller

• ordna din VA-installation på egen hand.

Du kan bli byggherre 

Väljer du en huvudentreprenör har du en avtalspart och det 
är det företaget som ansvarar för arbetsmiljön. Är det delad 
entreprenad anlitar du själv de företag som behövs för olika 
delar och det är ofta du som har ansvar för arbetsmiljön. Du 
tar kontakt med och tecknar avtal med respektive hantver-
kare.

Smart att samarbeta
Prata ihop dig med dina grannar i området, i din vägförening 
eller samfällighet för att se om ni kan samarbeta.

Vad får ni för pris i en gemensam upphandling?

En upphandling
Gör ett förfrågningsunderlag.
Kolla upp entreprenören!

• F-skattsedel?

• Behörighet?

• Ta referenser - har de gjort liknande jobb förut?

• Fråga om de personer som ska jobba hos dig har 
utbildning i dricksvattenhygien.

• Fråga flera företag om offert. Jämför offerterna.

• Kom överens om priset före. Fast eller löpande 
pris? Inkl. eller exkl. moms? Ska det göras ROT-
avdrag?

• Teckna skriftligt avtal.

• Betala inte i förskott.

Inspiration för att anlita hantverkare och mallar för avtal 
finns på konsumentverkets webbplats,  
www.hallakonsument.se


