
 

 

 

Frågor & svar från informationsmötet 

2020-12-02 för Stjärnhult, Balltjärn & Lillaskog 
• Måste vattenmätaren monteras horisontellt? 

– Det finns särskilda vattenmätare som kan monteras vertikalt. Detta får man 
meddela särskilt till kommunen. 

• Har konsolen ett speciellt mått? Har en i huset redan och det är förberett. 
– Gällande konsolen finns det info på vår hemsida, men vi har inte fått fram 

något faktiskt mått där. Vi får återkomma i frågan. 
https://www.mark.se/globalassets/b-bygga-och-bo/vatten-och-
avlopp/kommunalt-vatten-och-avlopp/marks-kommun-regler-for-utformning-
av-vattenmatarplats-och-vattenmatarinstallation.pdf?r=20200423104517 

– Svar från vår abonnenthandläggare (efter mötestillfället): 190–220 mm är 
standardmåttet för vattenmätarkonsolen. Vår vattenmätare ät 190 mm.  
 

• Vad är den fasta resp. rörliga avgiften för endast vatten? 
– Rörlig avgift enligt 2020 års taxa, endast vatten  16,35 kr/m3 
– Fast avgift enligt 2020 års taxa, endast vatten  1 555 kr/år 

 
• Det blir ju en ledtid från att man kopplar på LTA, till man tömt befintlig brunn. Sen 

ska den fyllas med sand, och sen skall LTA flyttas till platsen för gamla brunnen. Hur 
klarar man sig utan avlopp den tiden? 

– Det finns olika sätt att lösa det på. Till exempel så kan man anlägga pumpen 
och övriga ledningar innan bortkoppling och inkoppling av det kommunala 
sker. Då blir det oftast inte så långa ledtider. Kontakta gärna en entreprenör 
ni kan rådgöra med om hur just ni ska gå tillväga.  
 

• När i praktiken ska anslutningsavgiften betalas? 
– När systemet är färdigbyggt, prov tryckt och spolat. Då kommer kommunen 

skicka ut den formella förbindelsepunkten för påkoppling och då kommer 
även fakturan. 

• Får vi ta del av den här Powerpointpresentationen efter mötet?  
– Ja, den kommer läggas på kommunens hemsida. När den finns tillgänglig så 

skickar vi ut den informationen till er via mejl/brev. 
 

• Jag trodde vi hade fått meddelande om FP men det har vi inte, eller? 
– Nej, hittills har vi bara stämt av med er vart ni vill ha er anslutning. 
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• FP för eventuella avtalskunder sätts ut senare? 
– Vet man att man garanterat vill bli avtalskund så kan vi absolut göra det. Dock 

bör man ha skickat in en ansökan till vår abonnenthandläggare först.  
 

• Vid sprängning, ersätts de fastigheterna utanför bedömt riskområde för skada? 
– Skulle en skada uppstå som kan hänvisas till att den uppkommit pga. 

sprängningen så gäller skaderättsliga principer.  
 

• Vid lilla Balltjärn gräver ni vägen mot sjösidan. Antar att det rör i rör, men det är 
rätt sumpig mark. Hur långt ner och kommer ni gör något mer som stabiliserar 
ledningen? För man kan ju tänka sig att rörelsen i marken kommer förändras under 
många eftersom sjöns vattennivå påverkas. 

– Vi kommer inte lägga ledningen rör i rör utan i detta område kommer det vara 
tryckledning och den klarar av att följa markens rörelser utan större problem.  
 

• Schakt i naturmark till avtalskund, ska det ske av Skanska eller får man ordna det 
med egen entreprenör? Vad krävs för behörigheter av denne och vad gäller t ex 
mellan avtalskund och markägare?  

– Grävarbeten på den egna fastigheten står fastighetsägaren själv för. 
Avtalskunder står själva för schaktning fram till ledningsrättsområdet. 
Avtalskunden får själv anordna de tillstånd och servitut som behövs.  
 

• Finns det någon tidsuppskattning för vägomdirigeringen i månader? 
– Vi arbetar med en tidsplan som ännu inte är klar. Det är dock väldigt svårt att i 

förväg planera hur ett arbete ska flyta på. 
 

• Finns det redan nu en plan på vart ni börjar på sträckan? 
– Vi arbetar med denna planering just nu och det finns många faktorer som kan 

spela in. Därför är vi inte helt klara med den planeringen än. 
 

• När räknar ni med att anslutningspunkterna är klara, så att man kan planera egna 
grävningen? 

– Preliminärt hoppas vi på första kvartalet 2021. Dock är det inget vi kan 
garantera. 

 

• Det har nyligen placerats ut ett antal pinnar med rosa topp. Vad handlar dessa om? 
På servis-käpparna står det servis. Vänligen skriv också på de andra färgerna så 
man vet vad de handlar om. 

– Skanska tar med sig detta och ska i den mån det går märka upp. Har man 
frågor om märkningar m.m. i sitt närområde kan man kontakta Sanna Ståhl 
vid Marks kommun, så kollar hon med Skanska.  


