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ABVA
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE

AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS-

ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN

Kommunfullmäktige i Linköping har 2008-12-09 antagit följande allmänna    
bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen i Linköpings 
kommun. Gäller från och med 2008-12-31.



2

Innehållsförteckning

1.   Inledning ..............................................................................................................................3

2.   Anslutning till den allmänna anläggningen ..................................................................3

3.   Förbindelsepunkt .............................................................................................................. 4

4.   Fastighetens VA-installation ........................................................................................... 4

5.   Brukande av den allmänna dricksvattenanläggningen .............................................. 4

6.   Brukande av den allmänna avloppsanläggningen ....................................................... 5

7.   Övriga bestämmelser ........................................................................................................ 6



3

2. Anslutning till den allmänna                         
anläggningen

2.1 Fastighetsägare som vill bruka den all- 
männa anläggningen skall göra anmälan 
om detta till huvudmannen. Anmälan skall 
göras på fastställd blankett. Vid anmälan 
skall erforderliga ritningar bifogas. I före-
kommande fall bifogas även medgivande 
av den vars rätt berörs av anmälan.

2.2 Har fastighetsägare rätt att bruka anlägg-
ningen, anlägger huvudmannen servisled-
ning till förbindelsepunkt för vatten och/
eller avlopp. Huvudmannen bestämmer 
ledningarnas antal, dimensioner, lägen och 
utförande.

2.3 Begär fastighetsägare att ny förbindelse-
punkt eller extra servisledning skall upp-
rättas, och huvudmannen medger detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta den nya 
servisledningens allmänna del enligt gällan-
de taxa.

2.4 Finner huvudmannen anledning att upp- 
rätta ny förbindelsepunkt istället för och 

 med annat läge än den befintliga, är huvud-
mannen skyldig ersätta fastighetsägaren 
hans kostnad av förändringen i fastighetens 
Va-installation och inkoppling av denna, 
med avdrag som anses skäligt med hänsyn 
till den  tidigare servisledningens ålder och 
skick.

2.5 På servisledning för vatten är avgrening 
före vattenmätare inte tillåten, annat än 
med huvudmannens medgivande.

2.6 Avstängningsventil på den allmänna an-
läggningen får endast manövreras av per-
son som godkänts av huvudmannen.

2.7 Anslutning av två eller flera fastigheters 
VA-installationer till den allmänna anlägg-
ningen genom  servisledningar som är ge-
mensamma för fastigheterna, får endast ske 
undantagsvis och under förutsättning att 
huvudmannen godkänner detta. 

1. Inledning

1.1 För fastighetsägares användning av den all-
männa VA-anläggning i Linköpings kom-
mun gäller vad som föreskriv i lagen om all-
männa vattentjänster (2006:412) eller annan 
författning samt vad som nedan föreskrivs. 

1.2 Vad som enligt dessa bestämmelser gäller 
för fastighetsägaren gäller även för den som 
innehar fast egendom med tomträtt, ständig 
besittningsrätt, fidei- kommissrätt eller på 
grund av testamentarisk förordnande.

1.3 Har huvudmannen träffat avtal med annan 
än fastighetsägare om användning av an-
läggningen, gäller för denne jämlikt 5 § la-
gen om allmänna vattentjänster vad som i 

 lagen och dessa allmänna bestämmelser   
föreskrivs om fastighetsägare.

1.4 Med fastighet kan enligt 4§ lagen om all-
männa vattentjänster i vissa fall även förstås 
byggnad eller annan anläggning, som ej till-
hör ägaren till marken.

1.5 Fastighetsägare är skyldig att följa ändring-
ar i och tillägg till dessa allmänna bestäm-
melser.

1.6 Huvudman för den allmänna VA-anlägg-
ningen är Tekniska verken i Linköping AB 
(publ).
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3. Förbindelsepunkt

3.1 Gränsen mellan den allmänna anläggning-
en och fastighetens VA-installation bestäms 
av en förbindelsepunkt. 

3.2 Förbindelsepunktens läge bestäms av hu-
vudmannen, och meddelas fastighetsägaren 
skriftligen.

3.3 För fastighet som är inkopplad till den all-
männa anläggningen är förbindelsepunkt-  
en belägen på befintlig ledning normalt 0,5  
meter utanför fastighetens gräns. Huvud-
mannen kan dock ha meddelat  annat läge.

4. Fastighetens VA-installation

4.1 En fastighets VA-installation utgörs av den 
ledning som för fastigheten dragits från för-
bindelsepunkt. I installationen ingår även 
anordningar som förbundits med sådan 
ledning. Huvudmannen ansvarar inte för 
VA-installationer på fastighet, om inte annat 
framgår av dessa bestämmelser eller avtal 
med huvudmannen.

4.2 Fastighetsägaren svarar för att VA-installa-
tionen anordnas och utförs så att den upp-
fyller krav enligt lag eller med stöd av lag 
meddelade föreskrifter.

4.3 Fastighetsägare som brukar den allmänna 
VA-anläggningen skall sköta och underhål-
la sin VA-installation väl och bruka den så 
att skada eller olägenhet för huvudmannen 
eller annan undviks.

4.4 Anordning som erfordras endast för en eller 
några få fastigheter, t ex anordning för tryck-
stegring, uppfodring eller brandförsvar, be-
kostas av vederbörande fastighetsägare om 
ej huvudmannen bestämt annat.

4.5 För att hindra återströmning av dricksvat-
ten från fastighet till det allmänna vattenled-
ningsnätet, skall fastighetsägare om så er-
fordras enligt gällande standard med hänsyn 
till föroreningsrisken, installera typgodkänt 
återströmningsskydd efter vattenmätaren. 
Om fastigheten är försedd med parallell- 
kopplade vattenmätare bör återströmnings-
skyddet vara placerat på den gemensamma 
ledningen efter mätarna.

Förbindelsepunkt

Servisledning, 
allmän del

Servisledning, fastighetens del 

Allmän anläggning Installation

Skiss förbindelsepunktens läge:
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5. Brukande av den allmänna dricks-
vattenanläggningen

5.1 Huvudmannen levererar vatten till fastig-
het, vars ägare har rätt att använda den all-
männa dricksvattenanläggningen och som 
iakttar gällande bestämmelser för använ-
dandet. Huvudmannens leveransskyldighet 
avser endast vatten av dricksvattenkvalitet 
för normal hushållanvändning. Huvud-
mannen garanterar inte att visst vattentryck 
eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid 
kan levereras.

5.2 Vatten som levereras genom den allmänna 
dricksvattenanläggningen får utnyttjas för 
energiutvinning, endast om huvudmannen 
efter ansökan skriftligen medger det.

5.3 Leveransskyldighet av sprinklervatten till 
fastighet föreligger inte.

5.4 Huvudmannen har rätt att begränsa eller 
avbryta vattenleveransen när denne finner 
det nödvändigt för att förebygga person- el-
ler egendomsskada, vid utebliven betalning 
samt för reparation, ändring, kontroll eller 
annan sådan åtgärd som berör huvudman-
nens egna eller därmed förbundna anlägg-
ningar.

5.5 Vid begränsad vattentillgång är fastighets- 
ägare skyldig att reducera sin vattenför-
brukning enligt huvudmannens anvisning-
ar. Vid planlagt leveransavbrott lämnar 
huvudmannen på lämpligt sätt meddelande 
om detta.

5.6 Ska vattenförbrukning hos fastighetsäga-
re fastställas genom mätning tillhandahålls 
vattenmätare av huvudmannen och förblir 
huvudmannens egendom. Huvudmannen 
bestämmer antalet mätare och vilket slag av 
mätare som ska användas. Fastighetsägaren 
ska bekosta erforderliga anordningar för 
uppsättning av mätare och sammankopp-
ling med installationen i övrigt.

5.7 Vattenmätares plats ska vara godkänd av 
huvudmannen, som har rätt att kostnads-
fritt disponera platsen och ensam har be-
fogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, 
justera, underhålla samt till- och från kopp-
la mätare. Huvudmannen har rätt att kost-
nadsfritt disponera plats för utrustning och 
elförsörjning för fjärravläsning av mätarvär-
den.
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6. Brukande av den allmänna avlopp-
sanläggningen

6.1 Huvudmannen tar emot avloppsvatten 
från fastighet, vars ägare har rätt att an-
vända den allmänna avloppsanläggning-
en och som iakttar gällande bestämmelser 
för användandet, om behovet av avledning 
inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. 
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot 
spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig 
mån avviker från hushållsspillvatten.

6.2 Avloppsvatten som avleds till den allmän-
na avloppsanläggningen får utnyttjas för 
energiutvinning, endast om huvudmannen 
efter ansökan skriftligen medger det.

6.3 Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lös-
ningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, 
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i 
större mängd, läkemedel eller sura, frätan-
de eller giftiga vätskor och inte heller vätska, 
ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, 
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller ex-
plosion.

6.4 Ånga eller varmvatten med högre tempe-
ratur än 45°C får inte tillföras förbindelse-
punkten. 

6.5 Oavsiktliga utsläpp av sådant slag som ang-
es i 6.3 och 6.4  ska ofördröjligen anmälas till 
huvudmannen.

6.6 Fastighetsägare får inte tillföra avloppet 
spillvatten från köksavfallskvarn, utan hu-
vudmannens skriftliga medgivande.

6.7 Huvudmannen har rätt att tillfälligt begrän-
sa fastighetsägares möjlighet att använda av-
loppsanläggningen när huvudmannen finner 
det nödvändigt för att förebygga person- eller 
egendomsskada samt för reparation, ändring, 
kontroll eller annan åtgärd som berör huvud-
mannens egna eller därmed förbundna an-
läggningar.

6.8 Spillvatten får inte tillföras allmän ledning 
som är avsedd att uteslutande avleda dag- 
och dräneringsvatten. Med spillvatten lik-
ställs i denna punkt allt avloppsvatten som 
huvudmannen bedömer ska avledas till 
spillvattenledning.

6.9 Dag- och dränvatten får inte tillföras all-
män ledning som inte är avsedd för sådant 
ändamål, om inte huvudmannen av sär-
skilda skäl skriftligen medgivit undantag.

6.10 Avleds dag- och dränvatten från fastighet 
till spillförande ledning får fortsatt tillför-
sel av sådant vatten inte ske, sedan särskild 
förbindelsepunkt för ändamålet upprättats 
och fastighetsägaren underrättats därom, 
eller om huvudmannen vidtagit åtgärder 
för avledande av dagvatten utan att förbin-
delsepunkt för dagvatten upprättats, när 
huvudmannen meddelat fastighetsägaren 
att sådana åtgärder har vidtagits. Huvud-
mannen bestämmer tidrymd inom vilken 
tillförseln ska ha upphört. Undantag från 
förbudet eller anstånd med att avbryta till-
förseln kan medges av huvudmannen om 
särskilda skäl föreligger.
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6.11 Har särskild förbindelsepunkt för dag- och 
dränvatten inte upprättats, kan huvudman-
nen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av 
sådant vatten till spillförande ledning. Förut-
sättningar för detta är dels att avledning kan 
ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att hu-
vudmannen i skälig omfattning ersätter fast-
ighetsägaren hans kostnader för erforderlig 
omläggning. Dag- och dränvatten från fast-
ighet, som nyinkopplas till den allmänna an-
läggningen, får inte tillföras annan ledning 
än den huvudmannen bestämmer.

6.12 Huvudmannen kan i enskilda fall medge 
utsläpp i den allmänna avloppsanlägg-
ningen av avloppsvatten som i ej oväsent-
lig mån har annan sammansättning än 
spillvatten från bostäder (hushållsspill-
vatten) vad gäller arten eller halten av in-
gående ämnen. Dagvatten inom detaljpla-
nelagt område klassas som avloppsvatten 
och skall renas. Lägsta graden av rening 
som skall ske innan utsläpp sker till den 
allmänna avloppsanläggningen är slam- 
avskiljning.  Huvudmannen bestämmer 
villkoren för utsläpp av såväl spill- och 
dagvatten till den allmänna avloppsan-
läggningen.

6.13 Fastighetsägare som helt eller delvis an-
vänder eller upplåter fastighet till annat 
än bostadsändamål ska informera huvud-
mannen om sådan verksamhet som kan 
påverka beskaffenheten hos avloppsvatt-

net från fastigheten. Fastighetsägaren ska 
bekosta de provtagningar och analyser 
som huvudmannen finner vara nödvänd- 
iga för kontroll av avloppsvattnet.

6.14 Huvudmannen har rätt att fordra att fast-
ighetsägaren för journal över verksam-
het som inverkar på avloppsvattnets be-
skaffenhet och företar kontroll av vattnet 
genom provtagningar och analyser. Hu-
vudmannen anger hur journalföring och 
provtagningar ska göras.

6.15 Vid anslutning till allmänt tryckavlopps-
system tillhandahåller huvudmannen 
LTA-pumpenhet eller annan aktuell pum-
penhet som förblir dennes egendom. Hu-
vudmannen bestämmer antalet pumpen-  
heter och vilket slag av pumpenhet som 
ska användas samt svarar för installationen. 
Fastighetsägaren bekostar erforderliga an-
ordningar för att sammankoppla enheten 
med installationen i övrigt. Enhetens plats 
ska bestämmas av huvudmannen, som äger 
rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och 
som ensam har befogenhet att sätta upp, ta 
ned, kontrollera, justera, underhålla samt 
till- och frånkoppla enheten.

6.16 Om pumpanordning erfordras för endast 
en eller några få fastigheter bekostas pum-
panordningen av vederbörande fastighets-
ägare, om inte annat överenskommits med 
huvudmannen.
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Dessa bestämmelser träder i kraft 2008-12-31 och ersätter tidigare ”Allmänna bestämmelser för
brukande av Linköpings Kommuns Allmänna Vatten- och Avloppsanläggning” från 1972.

För ytterligare information och förklaringar till bestämmelserna i ABVA se även:

• Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen
• Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.
• Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.
• Viktigt att veta om källaröversvämningar.

Besök vår hemsida för att ladda ner information, blanketter och skrifter.
www.tekniskaverken.se/vatten

7. Övriga bestämmelser

7.1 Fastighetsägare skall lämna huvudmannen 
erforderliga uppgifter för avgiftsberäkning 
och utan anmodan anmäla sådan ändring 
av VA-installationen som kan inverka på 
avgiftsberäkningen, enligt gällande taxa.

7.2 Ägare av fastighet, för vilken avgiftsskyl-
dighet föreligger, skall utan dröjsmål un-
derrätta huvudmannen när fastigheten 
övergår till ny ägare samt uppge den nye 
ägarens namn, adress, personuppgifter och 
tillträdesdag.
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Tekniska verken i Linköping AB (publ) Brogatan 1, Box 1500, 581 15 Linköping 
Växel 013-20 80 00, Kundservice 0771-25 26 27
www.tekniskaverken.se Vi finns även på Facebook och Twitter.

Tekniska verken  skapar nytta i varda-
gen  för omkring 300 000 privat- och fö-
retagskunder, genom att erbjuda ett brett 
utbud av produkter och tjänster inom el, 
belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, en-
ergieffektivisering, avfallshantering, bred-
band och biogas. Med erfarenhet, kunskap 
och kreativitet driver vi utvecklingen mot 
vår vision - att bygga världens mest resurs-
effektiva region.
Läs gärna mer om oss på vår webbplats 
www.tekniskaverken.se/vatten


