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Vill du veta mer?
Hos Samhällsbyggnadsavdelningen kan
du få veta mer. Därifrån kan du även få
den kompletta ABVA.

Råd och anvisningar
för
Vatten och avlopp

LILLA EDETS
KOMMUN

Adress:

Lilla Edets Kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

Telefon: (0520-) 65 95 00
Telefax: (0520-) 65 74 20
E-post: kommunen@lillaedet.se

Lilla Edets Tryckeri AB • 2005

463 80 Lilla Edet

Vad är ABVA?

Ansvarsgränser

ABVA är en förkortning för Allmänna Bestämmelser för brukandet av Lilla Edets
kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar. Dessa bestämmelser, som
antagits av kommunfullmäktige och reviderades 2004, beskriver rättigheter och
skyldigheter för de som nyttjar det kommunala VA-nätet.

Inne på den enskilda fastigheten är fastighetsägaren ansvarig för vad där är och
utanför är kommunen ansvarig.

Varför har vi en ABVA?
Reningsprocessen vid avloppsreningsverket och rötgasanläggningen kan ta skada av
vissa ämnen som riskerar hamna i systemet. Likaså finns det risker för ledningsnät,
arbetspersonal vid avloppsreningsverket, recipienten Göta älv samt hur det slam som
blir kvar efter reningen ska kunna användas. Vidare så fastslår man en lämplig nivå ur
både kommunens och brukarnas synvinkel om vem som är ansvarig för vad. Genom
att ha dessa regler nedtecknade undviker man missförstånd och godtycke.

Vad får man släppa ut i ledningarna?
Det finns två eller tre olika ledningar som går till de flesta abonnenterna: vattenledning
till fastigheten och spill- och oftast även dagvattenledning från fastigheten.
Spillvattenledningen tar hand om toalett-, dusch-, tvätt-, disk- och vatten från
golvbrunnar inomhus. Vattnet leds till reningsverket där bakterier renar det innan det
släpps till Göta älv. Kommer det något i vattnet som skadar bakterierna försämras
reningen. De kemikalier man har hemma ska man åka till en miljöstation eller ÅVC i
Göta och lämna där.
Dagvattenledningen tar hand om regn- och dräneringsvatten och leder direkt till Göta
älv utan föregående rening. Därför är det viktigt att inte oljespill, bilschampo och
andra främmande ämnen kommer ner i systemet.

Enskilda brunnar och slutna tankar
De som har en enskild brunn eller en sluten tank berörs också av dessa bestämmelser
då det slammet lämnas till avloppsreningsverken för rening.

Anslutningar och förbindelsepunkter
Det kommunala VA-nätet är främst utbyggt i tätorterna. Vid fastighetsgränsen finns
den så kallade förbindelsepunkten. Behöver du veta var den är är du välkommen att
kontakta oss så kan vi hjälpa dig att ta reda på var den finns.

Slamsugning
De som har en avskiljningsbrunn ska se till att den töms regelbundet så inget
ovälkommet svämmar över till det allmänna avloppsnätet.

Fel på vattnet
Lilla Edets kommun har fått en utmärkelse för sitt fina dricksvatten. Detta ska vi vara
glada åt och försöka leva upp till hela tiden. Det kan dock förekomma att det blir
något fel och då är vi väldigt glada om ni hör av er till oss så snart som möjligt så vi
kan rätta till det. Adressen finns på baksidan.

Läckor, stopp och översvämningar
Man kan tyvärr inte försäkra sig mot läckor, stopp eller översvämningar. Däremot
jobbar vi med att undvika att de upprepas. Ett stopp inne på den egna fastigheten är
den enskilde fastighetsinnehavarens ansvar. Se därför till att inget ovidkommande
någonsin hamnar i avloppet. Det är bara till för bad-, tvätt-, disk- och toalettvatten
– inget annat.

Råd och anvisningar vid vattenskada
– vid vattenläckage
Kontakta kommunen omeddelbart så vi kan stänga av vattentillförseln och därmed
begränsa eventuella skador. Sedan återstår det bara att åtgärda skadan och ställa allt
iordning igen.

– vid översvämning via avlopp
Kontakta omeddelbart komunen och vid behov av länspumpning även Räddningstjänsten samt ditt försäkringsbolag. Kommunen kommer därefter utreda hur översvämningen kunnat ske och föreslår därefter lämpliga åtgärder för undvikande av en
upprepning av översvämningen.

– tips och råd att undvika skador

Avgifter och avläsning av vattenmätare
De avgifter kommunen debiterar den enskilde brukaren ska täcka kostnaderna för
drift och underhåll av ledningar, vattenverk och avloppsreningsverk. I ett längre
perspektiv varken tjänar eller förlorar kommunen några pengar på verksamheten – det
är ett så kallat nollsummekonto.

Vet du med dig att du har en djupt liggande källare eller annars riskerar att drabbas av
översvämning bör du tänka över om du inte ska installera en avstängnings- eller
backventil vid avloppsbrunnen. Vidare bör inte källare som är i farozonen byggas om
till gillestugor med kostsamt golv och väggbeklädnad.

