
1(2) 

Postadress 
Marks kommun 
Teknik- och serviceförvaltningen 
511 80 KINNA 

E-post 
VA@mark.se 

Telefon 
0320 21 70 00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anmälare 

ANMÄLAN OM BESIKTNING AV 
INSTALLATION FÖR TILLFÄLLIG 
MÄTPLATS - BYGGVATTEN (bl 401) 

 

Namn 

Företag 

Adress Postadress 
 

Mobiltelefon Telefon hem / Företag 

E-postadress 

 

  Önskar byggvatten befintlig servis  

  Önskar brandpoströr / mätare            

Namnteckning 
   Jag har läst igenom Marks kommuns bestämmelser för tillfällig mätplats / byggvatten   
 

Ort och datum 

Anmälare, namnteckning Namnförtydligande 
 

 
 
 
Denna blankett skickas i god tid till abonnenthandläggare med post eller till VA@mark.se 
 
Om fastighetsägaren/byggherren/entreprenören underlåter att efterfölja Marks kommuns riktlinjer och krav förtillfällig 
mätplats kan kommunen avstänga den tillfälliga vattenförsörjningen. 
  
Viktigt! 
Att VA-installationen skall vara försedd med återströmningsskydd, luftgap, backventil etc. enligt Boverkets byggregler och Marks 
kommuns ABVA. 
Återströmningsskydd skall vara av lägst klass vätskekategori 2, skyddsdon typ EA. För mer information se sida 2 eller besök  
www.mark.se för mer information. 
 
 
 

Inkom datum 

Fastighetsbeteckning 

Fastighet, adress Postadress 
 

Fastighetsägare namn 

Mobiltelefon Telefon hem 

E-postadress 

 
 

mailto:VA@mark.se
mailto:VA@mark.se
http://www.mark.se/
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Postadress 
Marks kommun 
Teknik- och serviceförvaltningen 
511 80 KINNA 

E-post 
VA@mark.se 

Telefon 
0320 21 70 00 

 

 

 
 
Byggvatten – Återströmningsskydd 
 
Vid användning av byggvatten så ska det alltid finnas återströmningsskydd installerat. Om ett 
återströmningsskydd ej finns installerat när Marks kommun utför avsyningen av 
byggvattenanslutningen så kommer Marks kommunen ej att sätta på byggvattnet innan rätt 
typ av återströmningsskydd har installerats. 
 
Vilken typ av återströmningsskydd som ska finnas installerad för att VA-installationen ska 
vara godkänd och uppfylla kraven enligt SS-EN 1717 beror på hur och vad byggvattnet ska 
användas till. Återströmningsskyddet som installeras ska alltid vara godkänt för lägst 
vätskekategori 2, återströmningsskydd typ EA (kontrollerbar backventil)  
 
Vid osäkert om vilket återströmningsskydd som krävs för att VA-installationen ska vara 
godkänd enligt SS-EN 1717, kontakta och rådgör med Marks kommun TSF VA-avdelningen. 
 
 
Exempel på en VA-installation som används vid byggvatten: 
 
Anslutning av en vattenslang som används för blandning av bruk, flytspackel, vattna betong vilket 
utförs på marknivå.  
VA-installationen klassificeras enligt SS-EN 1717 inom vätskekategori 3 och följande 
återströmningsskydd och armaturer ska finnas installerade för att återströmningsskyddet enligt SS-EN 
1717 ska vara godkänt.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1: Avstängningsventil 
på inkommande 
vattenledning. 

2: Återströmningsskydd typ EA 
(Kontrollerbar backventil) 

Godkänd för vätskekategori 2. 
 

3: Tappventil med 
återströmningsskydd typ HD/LB 
(Inbyggd vakuum och backventil 

typ LB alternativ en extern 
vakuum och backventil typ HD) 
Godkänt för vätskekategori 3 

mot hävertåterströmning. 
Inkommande 
vattenledning 

Anslutning av vattenslang till 
byggvatten 
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