Så gör du en anmälan om vatten- och
avloppsarbeten
Anmälan ska innehålla 4 sidor.
 Anmälningsblanketten (2 sidor)
 Situationsplanen (1 sida)
 Information om vattenmätare (1 sida)
Om du vill förtydliga något i din anmälan och lämna in mer än 4 sidor går det bra.

Situationsplan
Situationsplanen är en tomtkarta som visar var du har tänkt placera LTA-enheten. Den
ska också visa hur ledningarna på tomten ska gå samt vilka material och dimensioner de
ska ha. Du kan använda den karta som vatten- och avloppsavdelningen skickade till dig
med förslag på förbindelsepunktens markering som underlag till din situationsplan.
Tips!
Använd linjal och rita snyggt och prydligt. Är anmälan komplett går den snabbare att
handlägga.

Lämna in anmälan
Det finns 4 olika sätt att lämna in anmälan
Skicka med post till:
Haninge kommun
Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge

Lämna in till:
Plan- och byggcenter i kommunhuset
Rudsjöterrassen 2, Handen

E-tjänst:
https://etjanster.haninge.se/ChooseRole.aspx

Maila till:
teambygglov@haninge.se

Svar på anmälan
Handläggningen tar ca 3 veckor. När anmälan godkänns skickas ett startbesked hem till
dig. När du har fått startbeskedet kan du beställa en LTA-enhet. Beställningen görs på en
blankett som skickas till VA-avdelningen. Blanketten skickas ut till dig samtidigt som
startbeskedet.

Anmälan ska innehålla de här 4 sidorna

Vattenmätare
Fastighetsbeteckning:____Exempelviken 1:23_____________________________________
Kryssa i en av rutorna nedan.



Jag ska inte installera en vattenmätare utan kommer att välja ett vattenmätarlöst
abonnemang.
Jag ska installera en vattenmätare. Nedan beskriver jag var den ska placeras samt hur den
ska skyddas mot frysning.



Jag ska installera en vattenmätare. Den ska sättas upp varje vår och tas ner varje höst av
Haninge kommun. Nedan beskriver jag var den ska placeras samt hur den ska skyddas
mot väderpåverkan.

Exempel text: Jag kommer att montera en vattenmätarkonsol som ska placeras

i badrummet som är isolerat och frostskyddat året om.
Exempelbild:

Tips och anvisningar
1. Backventilen ska placeras i tomtgräns med pilen uppåt och
pekande ut från tomten.
2. LTA-enheten ska placeras så att den är åtkomlig för service året runt, helst inte mer än 10 m från
farbar väg. Detta innebär att det ska vara möjligt att ta sig till och från LTA-enheten med tung
utrustning utan att flytta på föremål och utan risk för att halka. LTA-enheten ska förläggas så nära
farbar väg som möjligt och det ska vara möjligt att dra en vagn fram till enheten. Marken ska vara
fri från föremål 1,5-2 m omkring LTA-enheten.
3. En spolbrunn med 200 mm i diameter ska monteras på självfallsledningen max 2 m ifrån LTAenheten. Vattengången i spolbrunnen får inte vara högre än 5 cm över vattengången i ledningen
vid ingången till LTA-enheten. Grenrör får inte användas som spolbrunn.
4. Ytterligare spolbrunnar bör monteras om riktningsavvikelse i höjd eller sida överstiger 30 grader
efter senaste spolbrunn.
5. För ledningar som inte anläggs på frostfritt djup ska isolering och värmekabel läggas ända ut till
kommunens dito -20 cm.

Böjar på självfallsledningen
Fakta och tips
Spolbrunnen som ska anläggas närmast LTAenheten ska ha ett brunnsrör med 200 mm
diameter. Grenrör får absolut inte användas
som spolbrunn (FIG 3).
Kräver omständigheterna böjar på ledningen
bör man montera en spolbrunn när den
sammanlagda riktningsavvikelsen i höjd eller
sida överstiger 30 grader (FIG.2), för att
ledningen ska kunna spolas och eventuellt
filmas vid problem som stopp mm. För
denna räcker det att brunnsröret är 110 mm.
Högtrycksspolning sker från nedströms
liggande brunn, brunnsröret ska vara 200
mm.
Spolbrunnen närmast huset (se skiss Sb.1)
används för att spola ledningen in mot/under
huset, inte ut mot gatan, då man i sådana fall
riskerar att dra in ett stopp i huset.

Allmän information om vattenmätaren
Vattenmätaren tillhandahålls av Haninge kommun och är dennes egendom.
Vattenmätaren ska placeras så att den är åtkomlig för uppsättning, avläsning, nedtagning och service.
Vattenmätaren ska monteras i en horisontell mätarkonsol.
Mätarkonsolen ska vara anpassad för ett normalflöde (Qn) på 2,5 kubikmeter per timme. Vattenmätaren
är 190 mm lång vilket är ett standardmått för vattenmätare.
Avstängningsventiler ska monteras direkt före och efter mätarkonsolen.
Fastighetsägaren ansvarar för monteringen av mätarkonsolen.
Haninge kommun ansvarar för installeringen av vattenmätaren i mätarkonsolen.
Vattenmätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och annan yttre påverkan.
Vattenmätaren kan placeras:
i ett bostadsutrymme

eller i en vattenmätarbrunn

Vattenmätarens plats ska godkännas av Haninge kommun.

i en uppvärmd isolerlåda

Blanketterna du behöver (förutom tomtkartan) finns på de följande
tre sidorna.

Vattenmätare
Fastighetsbeteckning:_______________________________________________________
Kryssa i en av rutorna nedan.





Jag ska inte installera en vattenmätare utan kommer att välja ett vattenmätarlöst
abonnemang. (Gäller bara för fritidsboende).
Jag ska installera en vattenmätare. Nedan beskriver jag var den ska placeras samt hur den
ska skyddas mot frysning.
Jag ska installera en vattenmätare. Den ska sättas upp varje vår och tas ner varje höst av
Haninge kommun. Nedan beskriver jag var den ska placeras samt hur den ska skyddas
mot väderpåverkan.

