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Vattenanslutningsregler
Fastställda av kommunstyrelsen den 26.8.2020 genom Kste § 102/2020, vilka följas vid anslutning till
Geta kommun vattenledningsnät, nedan ’vattenverket’.

Utvidgningen sker på basen av beslut i kommunstyrelsen eller nämnd utifrån av fullmäktige givna
budgetramar. Vattenledningen skall i huvudsak betjäna fast bosättning eller företag som idkar näring
i kommunen.
Kostnaderna för utbyggnaden fördelas enligt att abonnenterna gemensamt delar på åtminstone 60% i
form av anslutningsavgifter, vattenverket står för resterande maximala 40%.
Anslutningsavgiften förblir åtminstone den samma vid inkoppling i ett senare skede. Avgiften kan
också höjas för att incentivera påkoppling i samband med att ledningen byggs, emedan detta innebär
en kostnadsminimering för samtliga parter.
Abonnent beviljas rabatt på anslutningsavgiften om anslutningsledningen är över 40m, rabatten stiger progressivt fram till 150m då den uppgår till maximala 50%.
Anslutningsavgiften kan beslutas att erläggas till vattenverket antingen i en hel rat efter att arbetet är
färdigt eller 50% när byggnadsarbetena påbörjas och resterande 50% när arbetet är färdigt. I händelse av att rat erlägges senare än på förfallodagen debiteras gällande ränta på den förfallna raten från
förfallodagen till betalningen.
Vattenverket förbinder sig att leverera vatten till från sitt ledningsnät enligt leveransvillkoren och enligt av vattenverket fastställd taxa. Vid ombyte av ägare till fastigheten bör ägarbytet meddelas till
vattenverket.
Anslutningsavtalet är i kraft tills abonnenten befriats från sin förbindelse. Fastighetens tidigare ägare
är skyldig att erlägga förfallna avgifter omedelbart i samband med ombytet. Ifall den tidigare ägaren
ej erlägger förfallna avgifter ansvarar den nya ägaren för dem. Vid byte av ägare erlägges icke ny anslutningsavgift. Vid byte av abonnent återbetalas anslutningsavgift för fastigheten till den tidigare
abonnenten, om han före överlåtelse av fastigheten skriftligen kräver detta. Återbetalningen sker efter det den nya abonnenten förbundit sig att betala anslutningsavgift till vattenverket.
I fall någon fastighets förfallna avgifter ej erlägges på bestämd tid är vattenverket berättigat att genast stänga sitt ledningsnät till abonnenten och indriva kostnaderna härför.
Uppsägning av detta avtal bör göras skriftligen av abonnenten och avtalet upphör att gälla från början
av följande kvartal. Vattenverket har rätt att uppsäga avtalet ifall abonnenten, trots uppmaning, ej erlägger sina avgifter eller iakttar villkoren i detta avtal och vattenleveransvillkoren.
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