
Här kommer några frågor som vi besvarat efter informationen den 13/7. 

 

Fråga: Om man har fler stugor på fastigheten, kommer det att kosta mer att 

ansluta sig? 

 Om man har fler stugor (hus) förutom det ordinarie, t.ex. en eller flera gäststugor på 

fastigheten kan man få betala avgift för ytterligare bostadsenheter. Bostadsenhet är det 

samma som en enfamiljsvilla eller lägenhet i flerfamiljshus, en fritidsbostad jämställs med 

enfamiljsvilla. Har man i gäststugan både hygienutrymme (toalett och dusch) samt kök (även 

trinettkök räknas som kök) så har man en bostadsenhet. Om endast en av dessa faciliteter 

finns i stugan räknas den inte som en bostadsenhet. För avgifter och taxor se 

http://www.gotland.se/26073 

Fråga: Om man vill använda vatten från sin egen vattentäkt?  

 Vill man använda vatten från sin egen vattentäckt som dricksvatten ska det uppfylla godkänt 

provresultat för tjänligt vatten. Det egna vattnet måste förses med vattenmätare, mätare 

ingår i spillvattenanslutningen, detta för att VA-huvudmannen ska kunna beräkna 

förbrukningsavgift för spillvattnet. Man får ha en tappvattenkran monterad innan mätaren 

för t.ex. bevattningsändamål. 

Fråga: Var ska vattenmätaren placeras?  

 Vattenmätaren ska placeras lättillgängligt och frostfritt i omedelbar anslutning till det 

inkommande vattnet. Utrymmet bör tåla spill från vatten och vara försedd med belysning.

 
Om mätaren inte kan placeras inomhus så gäller placering i vattenmätarbrunn. 

http://www.gotland.se/26073


Lämplig prefabricerad vattenmätarbrunn är KZ vatttenmätarbrunn 

http://www.varlamekan.se/produkter/matarbrunn.html och Brimer V2 

 http://www.brimer.info/nyheter/produkter/vattenmaetarbrunnar/v2 

eller liknande. 

 

Om man inte tar en prefabricerad vattenmätarbrunn så ska följande krav uppfyllas: 

o Brunn ska vara tät (om vatten finns i brunnen debiteras länspumpning vid avläsning 

eller vattenmätarbyte). 

o Låsbar och överfalsad lättmanövrerad lucka, placerad 100-200 mm över markytan. 

o Tillräcklig djup eller isolerad för en frostsäker placering av vattenmätare.  

o Försedd med flexibla slangar och upplyftningsanordning för mätare, ventiler ska 

finnas monterade före och efter mätarkonsol. 

Fråga: Om man inte kan placera LTA-stationen på sin fastighet enligt VA-

huvudmannens regler?  

 Placering av LTA-station görs i samråd med fastighetsägaren, servicepersonal måste lätt 

komma åt den och får inte placeras mer än 10 m från körbar väg/yta. Om stationen inte kan 

placera på det avståndet, så står VA-huvudmannen endast för leverans av pumpstationen till 

fastigheten. Fastighetsägaren får alltså så själv bekosta anläggandet (schaktarbeten), 

installation och framtida service av LTA-stationen.  

Fråga: Var kommer förbindelsepunkten (där fastighetens ledningar ska 

kopplas till de allmänna VA-ledningarna) att placeras? 

 I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall 

fastighetsägaren inte i tid anmäler sina ev. önskemål till huvudmannen, får han acceptera det 

läge som huvudmannen bestämt. 

 

Ett tips när det gäller Irevik är att man redan nu, när ni tagit del av informationsmaterialet 

och befinner er på platsen (många av er är ju endast sommarboende och kommer troligen 

inte vara på plats när förslagen om läget av förbindelsepunkt förmedlas till er från 

upphandlad totalentreprenör) ser ut lämplig plats och meddelar oss önskad placering av 

förbindelsepunkt så förmedlar vi det till entreprenören. Det är tillsist VA-huvudmannen som 

bestämmer slutgiltig placering av förbindelsepunkten. 

 

Önskemål kan skickas in med en enkel skiss (e-postadresser finns i informationshäftet använd 

gärna kartmaterialet som finns i häftet till underlag) man kan dessutom göra en markering 

med en minst 1 m hög pinne e.d. som sätts upp vid önskad placering av förbindelsepunkt vid 

tomtgränsen. Likadant kan ni göra där ni önskar få LTA-stationen placerad. 

http://www.varlamekan.se/produkter/matarbrunn.html
http://www.brimer.info/nyheter/produkter/vattenmaetarbrunnar/v2

