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Vattendistributionsvillkor för fritidsbebyggelse
Villkor för nyanslutningar samt vid utvidgningar ( ökning av konsumentantal ) inom
tidigare anslutna vattenbolag. Gäller från och med 25.9.2001.

Varför anslutningsavgift ?
De vattenrenings- och distributionsanläggningar som finns inom stadens vattenverks ( NK ) distributionsområde har bekostats av tidigare anslutna bolag och fastigheter.
En nytillkommen abonnent erlägger därför en anslutningsavgift (medlemsavgift)
som motsvarar en skälig andel av tidigare byggkostnader för det allmänna ledningsnätet.
Förutom anslutningsavgift erlägger abonnenten material- och arbetskostnader för
sin egen anslutningsledning.
Anslutningsvillkor
Enbart sommartid
Till sommarvillor, alltså till sådana fastigheter som ej byggnadsordningen definierar som fast bosättning, levereras vatten enbart under den frostfria årstiden.
Normalt inkopplas mätaren i maj, urkoppling sker före frostens intåg i sept/okt.
Grundabonnemang
För grundabonnemanget 300 m3 / år erlägger ett sommarvattenbolag (SVB)
som omfattar högst 10 konsumenter en, av NK:s styrelse, fastställd anslutningsavgift.
Avgiftens storlek är för närvarande 1 500 €.
Tilläggsavgift
Ifall förbrukningspunkterna (konsumenter) inom SVB överstiger 10 st, eller senare ökar, debiteras tillägg till anslutningsavgiften.
Som en förbrukningspunkt beaktas enskild villatomt. Även skilt hushåll, på
gemensam tomt, utgör en sådan förbrukningspunkt..
Tillägget per förbrukningspunkt är för närvarande 150 €.
Även i så fall att SVB:s årsförbrukning överstiger grundabonnemanget, eller 30
m3 per förbrukningspunkt, beräknas en eventuell tilläggsavgift.
Normalt leder ej förbrukningsmängden till förhöjd anslutningsavgift emedan
medelförbrukningen per förbrukningspunkt i regel är betydligt lägre än 30
m3/år.

Byggande och ansvar
SVB bekostar allt material och arbete fram till det ställe där sommarvattenledningen börjar samt bygger SVB en mätarbrunn enligt NK:s anvisningar.
Sommarvattenledningen dimensioneras för 6 kg /cm2 tryck och för normalt förekommande tryckvariationer.
För att undvika trycksänkning och störningar i det allmänna ledningsnätet begränsas den maximala avtappning till högst 5 m3 / timme.
Vattenkvaliteten i sommarvattenledningsnätet kan försämras på grund av värme
och dålig genomströmning.
SVB ansvarar för vattnets kvalitet i eget ledningsnät samt ombesörjer eventuell
provtagning och kontroll enligt hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och
krav.
NK ansvarar för vattentryck och vattenkvalitet fram till avstängningsventilen intill (före) mätarbrunnen.
In- och urkoppling vår och höst.
Avstängning av vattentillförseln och koppling av mätare, vår och höst, samt vinterförvaring av vattenmätaren ombesörjs av NK som även stänger den låsbara
ventil som finns i anslutning till mätarbrunnen.
Fastställd betjäningsavgift (för närvarande 110 €/år) införs som extra grundavgift i den normala vattenfakturan som tillställs SVB.
Ansvarspersoner i öppna (ej registrerade) bolag
SVB utser personer som representerar bolaget. Dessa personer ansvarar för bolagets anslutnings- och betalningsförbindelser samt för övriga kontakter till NK.
En skriftlig förbindelse uppgörs med dessa ansvarspersoner.
Byter SVB ansvarsperson(er) uppgörs en ny förbindelse.
Redovisning av projektet och uppföljning av antalet anslutningspunkter
Över nya sommarvatten-projekt uppgör SVB ritningar varur framgår ledningsnätets utsträckning, dess dimensionering och anslutningspunkter.
Innan projektet påbörjas ingås ett skriftligt anslutningsavtal.
Senare ökning av antalet anslutningspunkter redovisas årligen till NK.
Likaså kompletterar SVB även ritningen över sitt ledningsnät.
Ovanstående redovisning sker innan vattenledningen tillkopplas efter vinterns
uppehåll.

Avloppsvatten
Avloppsvatten bör omhändertas på sätt som föreskrivs av den lokala miljövårdsmyndigheten, Miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby.
Likaså bör installation av vattentoalett godkännas av miljövårdsmyndigheterna
och bör avloppsvattnet, från toalett, tvättmaskin mm, samlas i ett slutet kärl och
regelbundet transporteras till Jakobstads avloppsreningsverk.
Miljö- och byggnadsnämnden ger utförligare anvisningar gällande avloppshanteringen.
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Anslutningsvillkoren ovan gäller tills vidare
På grund av lagändringar, myndigheters anvisningar eller NK:s styrelses beslut kan
dessa anvisningar och tillämpningar ändras.

