Anslutningsavtal

Undertecknade

nr:

.

VA-verket _______________________________________________________
och den som ansluter sig
har ingått följande avtal om vattenskaffning och avloppsreglering

.

Fastighetens adress

1.
Den som
ansluter
sig

Stadsdel, kvarter, tomt

By, lägenhetens Rnr

Fastighetens ägare

Telefon

Kontaktperson

Telefon

Debiteringsadress
Telefon
2.
Planer

Den som ansluter sig skall enligt 12 § avtalsvillkoren tillställa verket följande planhandlingar
i
exemplar: Situationsplan över tomten, planritningar och vertikalscheman över ledningarna
i
exemplar: Förteckning över vattenledningsanordningarsom skall installeras
Ritning till sandfång/fettavskiljare/ bensinavskiljare
Dimensionsberäkningar Ritning till avsättningsbrunn
Annat

3.
Specialvillkor

Utöver ovanstående och avtalsvillkoren på omstående sida har överenskommits följande: I § 7 avsedd
uppdämningshöjd är 1,0 m = höjdskillnad mellan hjässan på stadens avlopp och fastighetens lägsta golv.

4.
Bilagor

1. Allmänna bestämmelser om anslutning till allmänt vatten och avloppsverk och brukande av verket.
2. Vattenleveransvillkor i anknytning till anslutningsavtalet.

5.
Underskrifter

Tid och plats

.

Nr 222 (1)

Tid och plats

VA-verket

.

Den som ansluter sig

Avtalsvillkor, se följande sida!

AVTALSVILLKOR
1 § Verket levererar vatten åt den som ansluter sig och mottar, spill-, dag- och dräneringsvatten från dennes fastighet med
iakttagande av vid ifrågavarande tidpunkt gällande allmänna bestämmelser, detta avtal och av fullmäktige godkända
vattenleveransvillkor i anknytning till anslutningsavtalet.
2 § Verket följer i fråga om de vattenavgifter som uppbäres av den som ansluter sig vid ifrågavarande tidpunkt gällande
vattenavgiftstaxor. I fråga om avloppsvattenavgifter iakttages lagen om avloppsvattenavgifter och vid ifrågavarande tidpunkt
gällande avloppsvattenavgiftstaxa.
3 § Den som ansluter sig erlägger i 2 § avsedda avgifter samt iakttar vid ifrågavarande tidpunkt gällande allmänna bestämmelser och
vattenleveransvillkor.
4 § Debiteringen för vatten inleds räknat från den dag, då vatten ledes till fastighetens vattenanordningar. I fråga om debiteringen av
avloppsvattenavgift iakttages vad därom särskilt är stadgat. Om eventuell vattenleverans och avledande av avloppsvatten under
byggnadstiden samt debiteringen härför träffas skild överenskommelse.
5 § Tomtvattenledningens förbindelsepunkt har angivits på ritning, som fogats till detta avtal.
6 § Tomtavloppens förbindelsepunkter och höjder, tomtavloppens läge jämt anordningar samt de för fastigheten angivna
uppdämningshöjderna framgår av till avtalet fogad avloppsanmälan eller ritning.
7 § Om utrymmen under uppdämningshöjden förses med avloppsenheter, svarar verket inte för skador som förorsakas av
översvämningar som uppstår i dessa utrymmen.
8 § Vid ombyte av den anslutna meddelar undertecknad omedelbart därom till verket.
9 § Om den som ansluter sig önskar att hans fastighet skall avskiljas från verket, bör han anmäla därom skriftligen till verket senast
två veckor före den önskade tidpunkten för avskiljandet.
10 § Den som ansluter sig ansvarar inför verket för av fastighetens vattenförbrukning härrörande vattenavgifter ända till avläsningen
av vattenmätaren, vilken skall utföras senast inom två veckor räknat från det anmälan om ombyte eller avskiljande har inkommit. I
fråga om avloppsvattenavgifter iakttages vad därom särskilt är stadgat.
11 § Verket har rätt att uppsäga avtal om anslutning till vattenverket med tre månaders uppsägningstid, om verket upphör med sin
verksamhet inom ifrågavarande område eller distributionsnätet överlåtes till en annan ägare eller om i verket sker andra härmed
jämförbara omställningar.
12 § Innan vatten- och avloppsanordningar (va-anordningar) installeras på fastigheten skall planerna för dem föreläggas verket för
godkännande. I planerna bör ingå i detta avtal uppräknade vattenlednings- och avloppsritningar.
13 § Anskaffning och installation av tomtvattenledning ombesörjes av verket. Grävningsarbeten för tomtvattenledning ombesörjes
av den som ansluter sig med undantag för arbeten som utförs inom allmänna områden, vilka ombesörjes av verket. För de
anskaffningar och arbeten som verket utfört debiterar verket den som ansluter sig i enlighet med fastställda debiteringsgrunder.
14 § Anskaffningar och installationer i anslutning till underhåll och omläggning av tomtvattenledning ombesörjes av verket.
Grävningsarbeten ombesörjes av den som ansluter sig med undantag för arbeten som utförs inom allmänna områden, vilka
ombesörjes av verket. För av verket utförda anskaffningar och installationer som hänför sig till inom annat än allmänt område
belägen tomtledningsdel debiterar verket den som ansluter sig i enlighet med fastställda debiteringsgrunder.
15 § Anläggande av tomtavlopp ombesörjes av den som ansluter sig med undantag av inom allmänt område belägen
tomtavloppsdel, vars anläggande ombesörjes av verket. För av verket utfört anläggningarbete debiterar verket den som ansluter sig i
enlighet med fastställda debiteringsgrunder.
16 § Underhåll och omläggning av tomtavlopp ombesörjes av den som ansluter sig på dennes bekostnad med undantag av inom
allmänt område belägen tomtavloppsdel, vars underhåll och omläggning ombesörjes av verket på dess bekostnad.
17 § Med allmänt område avses i detta avtal gatuområden, trafikområden, torg, vägområden, parker och övriga motsvarande
områden.
18 § Den som ansluter sig förbinder sig att vid anläggande av tomtledningar iakttaga av verket meddelade anvisningar.
19 § Den som ansluter sig har vid ingående av detta avtal erhållit ett exemplar av verkets gällande allmänna bestämmelser, taxorna
för vatten- och avloppsvattenavgifter samt leveransvillkoren.
20 § Detta avtal träder i kraft då vardera parten har undertecknat avtalet.

INFORMATION
Blanketten skickas till:
Mariehamns stad
VA-verket
Elverksgatan 1
22100 Mariehamn

Information enligt 11 och 16 §§ (LL 2007:88) om behandling av
personuppgifter: De personuppgifter du lämnar på denna blankett används
för att möjliggöra Mariehamns stads administration av ditt ärende.
Uppgifterna sparas i stadens datasystem. För frågor om eller ändring av
personuppgifter i datasystemet, kontakta ansvarige avdelningen angiven
ovan.

