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Anvisningar för anslutning till den kommunala 

dricksvattenanläggningen 

Vid nyanslutning eller omläggning av fastigheters serviser för dricksvattenledning har VA 

enheten på den Tekniska Förvaltningen tagit fram anvisningar i enlighet med 

vattentjänstlagen/ABVA* för fastighetsägare och entreprenörer enligt detta dokument. 

 

Servisledningar för vatten skall vara utan skarv från servisventil till vattenmätare. Inför 

inkoppling till servisventilen skall utföraren godkännas av VA enheten innan arbetet utförs. 

Personal från VA enheten skall beredas plats och om de så önskar medverka under arbetet. 

VA enheten kan kräva, eller medge om fastighetsägaren önskar, att en vattenmätarbrunn 

placeras vid anslutningspunkten vid följande situationer: 

• Servisledningen är över 25 meter.  

• Arbete med omläggning av servisledning är komplicerad och måste skarvas. 

• Servisledningen är utförd utan anmälan.  

• VA enheten har inte tillkallats för besiktning och godkännande.  

Alla servisledningar i hela dess längd skall alltid besiktigas och godkännas innan 

rörgraven återfylls. I annat fall sätts inte ledningen i drift. 

Ytterligare situationer kan vara aktuella, VA enheten gör en enskild bedömning vid varje fall 

om vattenmätarbrunn skall installeras. Kostnader för vattenmätarbrunn och tillbehör samt 

installation tillfaller fastighetsägaren. 

Vattenmätarbrunnen och installationen skall vara i enlighet med VA enhetens standard som är 

av fabrikatet Brimer V2 eller likvärdig. Fastighetsägaren skall alltid inhämta ett godkännande 

från VA enheten om man frångår dess standarder. Vid omläggning av servisledningen där 

vattenmätarbrunn erfordras skall fastighetsägaren frilägga ledningen fram till ventilen på så 

sätt att anslutningar är lätt åtkomliga. 

 

Fastighetsägaren eller dess entreprenör skall alltid inlämna en servisanmälan och meddela VA 

enheten vid arbeten på serviser för att i samförstånd på plats eller i samtal ha möjligheten att 

utvärdera utförandet, placering, kopplingar med mera. Grävtillstånd är nödvändigt vid 

grävning på kommunal mark.  

 

Dessa instruktioner revideras efter behov utan att meddelas, varför det är upp till var och en 

att förvissa sig om att det är senaste versionen man innehar. 
 

*Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i kommuner i 

Kronobergs län  

http://www.markaryd.se/

