FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

Tomtgräns

Fördelar med
kommunalt
vatten och
avlopp

Ordlista

Miva tar hand om ledningarna
fram till din förbindelsepunkt!
Mindre utsläpp i naturen!

PRELIMINÄR TIDPLAN

FASTIGHETSÄGARE:

Utbyggnad: 2022–23

• Allt arbete och kostnader för installationer
inne på fastigheten.
• Fastighetspumpstation, om
fastigheten behöver
det.
• Godkänd
vattenmätarplats
för fastigheter som
får dricksvatten.

Projektering och upphandling
av entreprenör: 2021–22

Servisledningar

Anslutning av fastigheter: 2022–23

HUVUDLEDNINGAR

Följ projektet på
miva.se/nyänget
FRÅGOR?
Kontakta kundservice
eller någon av oss:
Jenny P Lindberg
projektledare

Det blir en
byggarbetsplats
När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm
och trafikstörningar. Vi spärrar
alltid av med staket, för din och
vår säkerhet. Hjälp oss genom att
respektera avspärrningarna.

Richard Mähler
bitr. projektledare

MIVAS ANSVAR

• Va-ledningar fram
till förbindelsepunkten
vid tomtgräns.

Förbindelsepunkt

VATTEN

MIVA:

Trygg vattenförsörjning!

SPILLVATTEN

VEM
ANSVARAR
FÖR VAD?

Fastighetspumpstation

Förbindelsepunkt
Förbindelsepunkten är den
punkt där dina ledningar
ansluts till det kommunala
ledningsnätet. Den ligger
normalt en halv meter utanför
tomtgränsen och markerar
den juridiska ansvarsgränsen
mellan Mivas anläggning
och fastighetens installation. På fastighetens sida om
förbindelsepunkten är det
du som fastighetsägare som
ansvarar för att ledningar och
andra va-installationer utförs
regelmässigt.

Din väg till
kommunalt
vatten och avlopp
NYÄNGET / PADDAL

Verksamhetsområde
Ett verksamhetsområde är ett
geografiskt avgränsat område
där kommunfullmäktige
beslutat att en eller flera
allmänna vattentjänster ska
tillhandahållas. De allmänna
vattentjänsterna är vatten,
spillvatten (avlopp) och
dagvatten.
Servis
En servisledning är ledningen
mellan huvudledningen i
gatan och fastigheten. I de
allra flesta fall ägs en del av
servisledningen av Miva och
en del ägs av fastighetsägaren.
På vattenservisledningen sitter
en servisventil för att kunna
stänga av vattnet in till din
fastighet.
Onyttigbliven anläggning
När kommunalt va byggs ut
kan nyttan av de enskilda
anläggningarna upphöra eller
väsentligt minska, de blir då
onyttigblivna.

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
En d e l a v

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

www.miva.se

Varför bygger
vi ut i Nyänget
och Paddal?
Kommunen är enligt vattentjänstlagen
skyldig att ordna allmänt vatten och
avlopp där det av hälso- eller miljöskäl
finns behov av en lösning i ett större
sammanhang.
På kommunens uppdrag bygger
Miva ut kommunalt vatten och avlopp
i Nyänget och Paddal.
Utbyggnaden gäller dricksvatten och
spillvatten (avlopp från toalett, dusch
och vask) och omfattar anslutning av
109 fastigheter.

Ersättning för
onyttigbliven
anläggning

Återställning

Miva återställer till hur ytan såg ut
innan vår grävning eller enligt annan
överenskommelse.
Tidigare grönytor täcks med matjord
och gräsfrö, och buskar eller annan
växtlighet planteras tillbaka eller
ersätts. Som regel återställs marken
under sommaren eller kommande
sommar (beroende på årstid) så att
jorden först får möjlighet att sjunka
ihop. Detta för att undvika framtida
sättningar.

När kommunalt
vatten och avlopp
byggs ut kan nyttan
av de enskilda
anläggningarna
upphöra eller
väsentligt minska.
Du kan under vissa
förutsättningar
få ersättning för
kostnader du haft
för att köpa och
installera en enskild
avlopps- eller
vattenanläggning.

Eget arbete – tips
för att anlita entreprenör
Fundera på hur du vill
att grävarbeten, vvsoch el-arbeten ska gå
till på din tomt.

Läs mer om
kriterier för
ersättning på
miva.se/nyänget.

• Anlita en entreprenör
som hjälper dig med allt?
• Gör någon del själv?
• Ordna din installation
på egen hand?
Tänk på att arbetet ska
vara fackmannamässigt
utfört.

Så här
ansluter
du dig!

Samråd om
förbindelsepunkt

Nyänget och
Paddal är ett
verksamhetsområde
Kommunfullmäktige fattade
30 augusti
2021 beslut om
utökande av
verksamhetsområde för spilloch dricksvatten.

Projektering
Miva förbereder
och undersöker
hur ledningarna
ska dras.

Vi skickar ut en
förbindelsepunktskarta med
förslag på var din
fastighet ansluts.
Du har möjlighet
att tycka till om
placering, men
Miva beslutar.

Anmälan om
anslutning
Vi skickar blanketten ”Anmälan om
anslutning” där
du fyller i vart
fakturan ska gå.
Du skriver under
och skickar in
blanketten till
oss.

Miva
bygger ut
ledningsnätet
Miva gräver för
och bygger områdesledningar.
Det innebär att vi
bygger ledningar
fram till din
förbindelsepunkt.

Prata gärna ihop dig med grannar,
din vägförening eller samfällighet
för att se om ni kan samarbeta.
Kanske får ni ett bättre pris i en
gemensam upphandling?
Inspiration för hur du anlitar
entreprenör finns på konsumentverkets webbplats för privatpersoner, hallakonsument.se.
När du ska göra markarbeten
behöver du veta var ledningar
går på din tomt. Kolla gratis på
ledningskollen.se.

Gräva på
egen tomt

Bygg vattenmätarplats

Du står själv
för installationer
på din fastighet
och gräver
ledningar från
ditt hus till
förbindelsepunkten. Gräv själv
eller anlita en
entreprenör.
Om fastigheten
behöver en fastighetspumpstation
gräver du ned
den på din tomt.

Ansluts
fastigheten till
kommunalt vatten
behöver du
förbereda för
installation av en
vattenmätare.
Som fastighetsägare ansvarar du
för att det finns
en konsol och
avstängningsventiler före och
efter vattenmätaren.

Behålla
eget vatten?
Ansök om
avgiftsbefrielse
Om du vill behålla
ditt enskilda vatten
och kan redovisa
att ditt dricksvatten
har god kvalitet och
kvantitet behöver
du inte ansluta till
kommunalt vatten eller betala
anläggningsavgift
för vatten. Dricksvattnet ska uppfylla
Livsmedelsverkets
riktlinjer för enskilt
vatten. Fundera även
på om kapaciteten är
tillräcklig. Du skickar
svar på vattenprov
till Miva som gör
bedömningen om du
får avgiftsbefrielse.
Läs mer på
miva.se/nyänget.

Upprättande
av förbindelsepunkt

Betala
anläggningsavgift

Efter att förbindelsepunkten
är upprättad och
du blivit informerad om det
skickar vi en
faktura med
anläggningsavgiften till dig.

Hur mycket du ska betala
beror på hur många och
vilken typ av vattentjänster din fastighet
behöver. Så snart du
betalat anläggningsavgiften är du kund och
kommer att debiteras en
årlig brukningsavgift.

Fastighetspumpstation
Om avloppet inte kan lösas med självfall kommer
fastigheten att anslutas med hjälp av lätt tryckavlopp (LTA). Med hjälp av en fastighetspumpstation
pumpas ditt spillvatten vidare till det kommunala
ledningsnätet och vidare till avloppsreningsverket.
Det innebär att en pumpstation med pump ska
grävas ned på din fastighet. Pumpstationen ingår i
anläggningsavgiften och levereras av Miva. Det är du
som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ned
fastighetspumpstationen och koppla in el till den. Du
kommer att få information om hur du gör.

Miva besiktar
och kopplar in
Boka tid
för besiktning
När allt är klart på din
fastighet bokar du tid
för besiktning av de
installationer du har, till
exempel en vattenmätarplats eller en
fastighetspumpstation.

För dricksvatten besiktar
Miva mätarplatsen och
sätter in en fjärravläst
vattenmätare. Efter det
kopplas vattnet på. Har
du en fastighetspumpstation besiktar vi den
och om allt är godkänt
installerar vi fastighetspumpen och öppnar
avloppet.

