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Nykarleby Kraftverk   BILAGA 2 - BYGGANVISNINGAR  

Vatten- och avloppsverket 

Kvarnvägen 20 

66900 Nykarleby   15.06.2011 

 

 

 

 

 Bygganvisningar enligt följande: 

 

1. Föreningens verksamhetsområde omfattar sommarvattenbolag r.f:s medlemmar enligt 

bifogad karta, ca X st villor för närvarande. 

 

2. Anslutningspunkten för föreningens vattenledningsnät vid verkets vattenledningsnät 

framgår av den bifogade kartan.  

 

3. Föreningens vattenledningsnät grävs ned på frostfritt djup (>2.00 m) samt så används 

ledningsmaterial som är godkänt av NK och uppfyller tryckklass PN10. 

 

4. Föreningen anordnar en mätbrunn för verkets vattenmätare vars utrymme är torrt, varmt 

och frostfritt (isolerat) enligt verkets anvisningar i omedelbar närhet till 

anslutningspunkten.  

 

5. Mätarbrunnens storlek skall vara minst 1.20 m i diameter (inre mått) och minst 2 m 

djup. I brunnen installeras mätaravstängningsventil, vattenmätare samt en bakslagsventil 

genast efter mätaren.  

 

6. Endast NK har rätt att installera, reparera, avlägsna, koppla eller kontrollera 

vattenmätaren samt bryta vattenmätarens försegling. 

 

7. Föreningen svarar själv, på egen bekostnad, för planeringen, byggandet och underhållet 

av hela sitt vattenledningsnät efter förbindelsepunkten. 

 

8. Föreningen anskaffar själv även nödiga tillstånd av mark- och vattenområdenas ägare 

samt av eventuella övriga myndigheter för placering av vattenledningsnätet. 

 

9. Föreningen förbinder sig att på egen bekostnad svara för kartläggningen av sitt 

vattenledningsnät. 

 

10. Karta över vattenledningsnätet ges till Nykarleby Kraftverk efter att projektet slutförts 

dock senast hösten 20XX. 

 

11. Likaledes förbinder sig fastigheterna, som ansluter sig till föreningens vattenledningsnät, 

vid planering och installation av sina avloppsanläggningar, att efterfölja myndigheternas 

anvisningar. 
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12. För arbeten, som verket utför i samband med anslutandet av föreningens vatten 

ledningsnät till stadens vattenledningsnät debiterar verket enligt verkliga kostnader. 

 

13. Föreningens vattenledningsnät får ej vara ihopkopplat med annat vattendrag eller brunn. 

 

14. Ifall trycket i verkets vattenledningsnät är otillräckligt för föreningens behov, svarar 

föreningen själv för nödig tryckförhöjning inom sitt verksamhetsområde. 

 

15. Avledande av avloppsvatten samt dag- och dräneringsvatten sköter var och en medlem i 

föreningen själv enligt de lokala miljövårdsmyndigheternas bestämmelser och 

anvisningar. 

 

16. Om byggandet av vattentoaletter bör var och en medlem skilt meddela Miljö- och 

byggnadsnämnden i Nykarleby. 

 

17. På grund av lagändringar, myndigheters anvisningar eller NK:s styrelses beslut kan 

dessa anvisningar och tillämpningar ändras. 

 

 

Uppgjord av:  

 

Ben Ingman  

Driftschef  

Vatten- och avloppsverket 

 

 

 


