Vattenleveransvillkor i anknytning
till anslutningsavtalet
Godkänt av:

.

1
Allmänt
Med dessa vattenleveransvillkor i anknytning till anslutningsavtalet ersättes de tidigare vattenleveransvillkoren och
motsvarande bestämmelser.
2
Vattenverkets skyldigheter och ansvar
2.1
Verket levererar den som ansluter sig med kvalitetsfordringarna för hushållsvatten överensstämmande vatten på de
grunder som angivits i ansökan av den som ansluter sig, om icke annat överenskommits.
2.2
Verket fungerar så, att i vattenleveransen förekommande driftsstörningar samt variationer i tryck och kvalitet icke avviker
från den allmänna praxis som råder inom branschen, och verket svarar icke för skador eller olägenheter som den som
ansluter sig åsamkas av variationer inom dessa gränser.
2.3
I händelse av oöverstigligt hinder (force majeur) fritages verket från sin vattenleveransskyldighet för den tid hindret varar.
2.4
Verket har rätt att tillfälligt avbryta vattenleveransen eller begränsa denna, om detta är nödvändigt på grund av att för
vattenleveransen nödig anordning eller ledning gått sönder, på grund av arbete i maskineri eller ledningsnät eller av annan
nödvändig orsak. Verket sörjer för att avbrottet blir så kortvarigt som möjligt och medför möjligast ringa olägenheter.
2.5
Om vatten av i punkterna 2.3 och 2.4 avsedda orsaker eller av andra särskilda skäl icke kan levereras på avsett sätt, kan
verket begränsa de anslutnas vattenförbrukning.
2.6
Verket svarar icke för de skador eller olägenheter, som den anslutna åsamkas av i punkterna 2.3, 2.4 och 2.5 avsedda avbrott
i och begränsningar av vattenleveransen eller av variationer i vattnets kvalitet och tryck. Verket svarar ej heller för skador
eller olägenheter, som förorsakas av den anslutnas eller tredje persons anordningar, åtgärder eller försummelser.
2.7
Om på förhand kända avbrott i vattenleveransen meddelar verket i så god tid som möjligt.
3
Den anslutnas skyldigheter och ansvar
3.1
Om den anslutnas anordningar inverkar menligt på vattnets kvalitet eller tryck eller medför annan olägenhet för verkets
funktion, är den anslutna skyldig att ofördröjligen rätta till missförhållandet på egen bekostnad. Den anslutna ansvarar för
de skador som hans anordningar tillfogar verket.
3.2
Den anslutna är skyldig att på anfordran i mån av möjlighet lämna verket uppgifter om vattenförbrukningen på fastigheten.
4
Mätningen av vattenförbrukningen och vattenmätaren
4.1
Den anslutnas vattenförbrukning konstateras med en av verket uppsatt mätare eller genom av verket utförd uppskattning.
4.2
Vattenmätaren ägs av verket, om icke annat överenskommes. Verket bestämmer mätarnas antal, typer och storlekar. Till
uppsättandet hörande arbeten och förnödenheter jämte ventiler, anslutningar etc. betalas av den anslutna, vars egendom
de blir. Vattenmätaren underhålls av verket, som betalar underhållet förutom då den anslutna har givit upphov till att
mätaren tagit skada. Endast verket har rätt att uppsätta, reparera, nedtaga, koppla eller justera vattenmätaren samt bryta
dess sigill.
4.3
Verket godkänner vattenmätarens plats, som den anslutna är skyldig att utan ersättning reservera för detta ändamål. Den
anslutna är skyldig att sörja för, att verket obehindrat kan utföra åtgärder i anslutning till mätarens avläsning, uppskattande,
underhåll etc.

4.4
Om den anslutna under ett tillfälligt avbrott i användningen önskar borttaga mätaren på grund av köld eller annan fara, är
verket skyldig att mot ersättning borttaga och återuppsätta mätaren.
4.5
Vattenmätaren anses mäta rätt, om den felvisning som konstaterats vid granskning är mindre än ± 5 % då belastningen
utgör cirka hälften av den nominella belastningen.
4.6
Verket granskar vattenmätarna på sin bekostnad med bestämda intervaller.
4.7
Verket kontrollerar vattenmätaren på skriftlig anhållan av den anslutna. Den anslutna har rätt att vara närvarande vid
kontrollen. Om det vid kontrollen konstateras att mätaren visar rätt i på i punkt 4.5 avsett sätt, debiterar verket den anslutna
en vid ifrågavarande tidpunkt gällande kontrollavgift. I annat fall betalar verket kontrollkostnaderna.
4.8
Om det konstaterats att vattenmätaren mäter fel, tar vattenverket detta i beaktande vid debiteringen. Gottgörelse eller
tilläggsdebitering sker härvid på basen av en av verket utförd beräkning, som grundar sig på granskningen av
mätningsanordningarna, den anslutnas tidigare vattenförbrukning eller andra uppgifter. Gottgörelse utges och
tilläggsdebitering verkställs icke för längre tid än ett år och på gottgörelse och tilläggsdebitering erläggs icke ränta.
4.9
Om verket konstaterar, att den uppmätta vattenförbrukningen är så stor, att det är skäl att misstänka läckage i fastighetens
vattenanordningar, bringar verket saken till den anslutnas kännedom.
5
Avgifter och säkerhet
5.1
Den anslutna betalar för de av verket utförda arbeten och åtgärder samt för de av verket levererade förnödenheter, vilka
den anslutna enligt dessa villkor skall ersätta, i enlighet med verkets vid ifrågavarande tidpunkt gällande
debiteringsgrunder.
5.2
Den anslutna betalar för levererat vatten på grundval av den uppmätta eller uppskattade vattenförbrukningen.
5.3
Verket debiterar den anslutna minst en gång om året. Verket är berättigat att mellan mätaravläsningarna debitera
avgifterna i form av på de föregående debiteringsperioderna eller uppskattning baserade förskottstalet, varvid den slutliga
avgiften bestämmes enligt den faktiska förbrukning som konstateras vid mätaravläsningen. Härvid återbäres till den
betalningsskyldige vad han erlagt för mycket eller debiteras honom det resterande beloppet. På belopp som återbäres eller
debiteras erlägges icke ränta.
5.4
För vatten som använts för släckning av eldsvåda erlägges ingen avgift. Om det vatten som använts för detta ändamål har
gått genom mätaren, bör skriftligt meddelande därom ofördröjligen tillställas verket, som bör uppskatta den på detta sätt
förbrukade vattenmängden samt beakta denna vid följande debitering. För vatten som använts för avprovning av
fastighetens släckningsanordningar erlägges avgift i enlighet med punkt 5.2.
5.5
Verket kan på grund av omständigheterna helt eller delvis lämna odebiterad sådan av läcka förorsakad vattenförbrukning,
som den anslutna icke med skälighet har kunnat lägga märke till eller vars fortgång denne icke har kunnat förhindra.
Gottgörelsen beaktas högst från början av den mätaravläsningsperiod, som föregått konstaterandet av läckan.
5.6
Räkningarna skall betalas senast på den i räkningen utsatta förfallodagen. Om den anslutna underlåter att betala räkningen
inomutsatt tid, skall för den överlöpande tiden erläggas av verkets ägare i varje enskilt fall bestämd dröjsmålsränta samt
skall de indrivningskostnader som verket åsamkas ersättas i enlighet med verkets gällande taxa.
5.7
Anmärkningar beträffande verkets räkning kan av den anslutna göras skriftligt eller muntligt. Anmärkningar fritar dock icke
den anslutna från att erlägga räkningen inom utsatt tid.
Om anmärkningen visar sig vara befogad eller om verket eljest märker att de debiterat felaktigt, rättas felet med en
gottgörelse eller en tilläggsdebitering. På gottgörelsen och tilläggsdebiteringen räknas icke ränta. Rättelse utförs dock för
en tid av högst ett år.
5.8
Den anslutna är skyldig att ställa säkerhet för fullgörandet av sina betalningsskyldigheter, då befogad anledning därtill
föreligger.

6
Hävande av avtalet och avskiljande från nätet
6.1
Verket har rätt att avskilja den anslutnas anordningar från sitt nät och avbryta vattenleveransen, om den anslutna
(a) trots skriftlig påminnelse försummar sin betalningsskyldighet beträffande vattenleveransen eller övriga av dessa villkor
härrörande avgifter
(b) tillgriper eller försöker tillgripa vatten eller använda vatten på sätt som strider mot avtalet, ehuru den anslutna
skriftligen har erinrats om det sistnämnda
(c) olovligen bryter vattenmätarens sigill eller förstör eller genom grovt vållande skadar verkets anläggningar
(d) trots skriftlig påminnelse icke sörjer för att fastighetens vatten- och avloppsanordningar är i det skick som
bestämmelser och övriga föreskrifter förutsätter, och bristfälligheten kan anses medföra fara, skada eller olägenhet för
verkets funktion
(e) icke inom av verket utsatt tid vidtar de åtgärder som verket kräver för att avlägsna sådana störningar, som skadar eller
kan skada verkets anläggningar eller inverkar menligt på vattnets kvalitet eller tryck
(f) eljest bryter mot eller försummar fullgörandet av sina av dessa bestämmelser härrörande skyldigheter så, att fara, skada
eller olägenhet för verkets funktion uppstår
(g) har försatts i konkurs och säkerhet för erläggandet av avgifter icke har ställts.
6.2
Verket svarar icke för skador, olägenheter eller förlust av förmån, som eventuellt förorsakas av avbrott i vattenleveransen
till följd av avstängning från nätet.
6.3
Om den anslutnas anordningar har avskiljts från ledningsnätet har den anslutna rätt att återansluta sig till ledningsnätet
endast om försummelsen eller den övriga orsaken till avskiljandet har avlägsnats på sätt som verket godkänt. En
förutsättning härvid är även, att den anslutna har ersatt verket de kostnader som avskiljandet från ledningsnätet och
återanslutningen föranleder samt
ställt den säkerhet för fullgörandet av sina betalningsskyldigheter som verket eventuellt fordrar.
6.4
Anslutningsavtalet förfaller, om den byggnad som utgör den huvudsakliga vattenförbrukningsplatsen rivs. Konsumenten
är skyldig att skriftligen underrätta verket om rivningen senast två veckor innan rivningsarbetena inledes. Om man senare
önskar erhålla vatten till en dylik plats, förfares som om en ny konsument vore i fråga.
6.5
Verket har rätt att häva anslutningsavtal, om den anslutna icke inom verket utsatt tid har avlägsnat de orsaker, av vilka
vattenleveransen har avbrutits, eller icke har tagit vatten under en längre oavbruten tid än ett år.
6.6
Avbrytande av vattenleveransen eller hävande av avtalet på grundval av punkterna 6.1 och 6.4 fritar icke den anslutna från
fullgörandet av sin betalningsskyldighet eller ersättandet av de skador denne förorsakat.
Verket är även berättigat att av den anslutna inkräva ersättning för de kostnader som vattenverket förorsakats av
avskiljandet från ledningsnätet.
6.7
Om till vattenförbrukningsplatsen icke har anlagts en bestående tomtledning, är verket berättigat att uppsäga det
anslutningsavtal som ingåtts med den anslutna med en månads uppsägningstid.
6.8
Då anslutningsavtalet upphör avskiljer verket den anslutnas anordningar från sitt nät på dennes bekostnad.
7
Specialvillkor
7.1
Verket har rätt att i en exceptionell situation tillfälligt leverera vatten genom tomtledning till annan vattenkonsument. Den
anslutna har härvid rätt att erhålla ersättning för konstaterad olägenhet och gottgörelse för förbrukat vatten.
7.2
Verket bar rätt att utan ersättning på den anslutnas fastighet hålla för vattenleverans och tagande av släckningsvatten
nödvändiga anordningar och märkesskyltar.
7.3
Den anslutna är skyldig att ofördröjligen underrätta verket om fel och läckor som denne upptäcker i tomtledningen och i
verkets anläggningar.
8
Meningsskiljaktigheter
8.1
Meningsskiljaktigheter som gäller anslutningsavtalet och de till avtalet anknytande vattenleveransvillkoren avgörs i första
instans
av underrätten på den ort, där verket är beläget.

