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Slutbesiktning för utförda arbeten av NCC AB

Nu börjar det närma sig slutbesiktning av VA-anläggandet i ert område på Vadberget.
Besiktningen planeras till vecka 44. Om slutbesiktningen godkänns av Uddevalla
Vatten AB börjar vi skicka ut fakturor på anläggningsavgiften inom 20 arbetsdagar.
Om ni är flera fastighetsägare kan ni redan nu höra av er om till vem vi ska skicka
fakturan.
I samband med fakturan får ni även en karta med förbindelsepunktens läge, det vill
säga var ni ska koppla ihop era ledningar med våra. Kartan kallas VA-uppgift och bör
sparas så att ni även i framtiden vet var er förbindelsepunkt är.

Normalt sett görs inkoppling i följande steg
•
•
•

•
•

Fakturan betalas
Era privata ledningar kopplas ihop med våra via er förbindelsepunkt
Personal från Västvatten besiktigar inkopplingen vid förbindelsepunkten. Ni
bör ringa i god tid, minst 5 arbetsdagar för att boka tid för besiktning.
Observera att schaktgropen måste vara öppen vid förbindelsepunkten,
länspumpad och ledningarna väl synliga vid besiktningen. Resten av
ledningssystemet inklusive villapumpstationen ska vara återfyllt. Vid godkänd
besiktning öppnas ventiler och anläggningen är i drift.
Om ni har LTA-system, monterar och driftsätter vi pumpen i samband med
besiktningen. Det kommer inom kort att göras ett utskick med mer information
om leveransen av villapumpstationer och rutiner för driftsättning av dessa.
Om ni har kopplat in er på kommunalt vatten monterar vi en vattenmätare i
samband med besiktningen. Det är dock ni som fastighetsägare som sätter
upp en konsol för vattenmätaren. Ni hittar information om plats och montering
för vattenmätaren på projektsidan på vår hemsida.

Avgifter

Brukningsavgift enligt VA-taxan i Uddevalla kommun består av en fast och en rörlig
avgift. Den fasta avgiften debiteras från och med att vi meddelar er förbindelsepunkt,
oavsett om ni är inkopplade eller inte. Den rörliga avgiften startas i de flesta fall när vi
gjort en besiktning och monterat vattenmätaren. Om din fastighet inte har kommunalt
vatten och inte har en vattenmätare debiteras ni enligt en schablon om 150
kubikmeter avloppsvatten per person och år.
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Kontakter på Uddevalla Vatten AB.
Villapumpsansvarig:

Anja Boström
anja.bostrom@vastvatten.se
0522-638842
Hanterar:
Leverans av villapumpstationerna till fastighetsägare.
Informationsutskick till fastighetsägare gällande villapumpar.
Utför besiktning av inkopplingspunkt och villapump tillsammans med driftpersonal.
Svarar på villapumpsrelaterade frågor.

Abonnentingenjör:

Katarina Bjelke
katarina.bjelke@vastvatten.se
0522-638807
Hanterar:
Avgifter och fakturor
Frågor gällande eventuella vattenprov.

Projektledare:

Peter Dosé
peter.dose@vastvatten.se
0522-638835
Hanterar:
Byggnationen av VA-systemet
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