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Tekniska förvaltningen
Ifylls av Va-avdelningen när ansökan hanterats.

Fältkontroll utförd: (Datum o sign)
Pump behövs
Anteckning:

□ Ja

Skickas till:

Kristinehamns kommun
6A. VA-avdelningen
681 84 KRISTINEHAMN

□ Nej

ANSÖKAN om pumpanläggning
Ansökan behöver vara Va-avdelningen tillhanda två veckor före planerat arbete. Det går att skicka in ansökan även om det
senare konstateras att pump ej behövs.
Fastighetsägare som ska separera dräneringsvatten från spillvatten och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen
kan ansöka om att få en pumpanläggning. För att få pumpanläggningen krävs att:
1. Fastigheten måste vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp, det vill säga den allmänna VA-anläggningen i
Kristinehamns kommun.
2. Inget dag- eller dränvatten från fastigheten får avledas till spillvattenledning (avloppsledning). Obs! Detta gäller ej
spygatter/golvbrunnar.
När pump och pumpbrunn är levererad gäller följande:
• Pumpanläggningen måste anslutas och vara i drift senast 30 dagar efter leverans
• De installationshandlingar som följer med leverans av pumpanläggningen ska sparas av fastighetsägaren.
• Pumpanläggningen är nu fastighetsägaren egendom och ansvaret för tillsyn, underhåll och reparation är därför
fastighetsägarens.
• Återkoppla till kommunen när arbetet är utfört och klart för besiktning, samt att anläggningen är tillgänglig för inspektion.

Ansökan gäller:
Fastighetsbeteckning

Personnummer/org.nummer

Fastighetsägare

Postadress

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer kvällstid

Information om fastigheten (kryssa i de alternativ som stämmer)
□ Fastigheten har källare
□ Fastigheten har delvis källare (sutteräng)
□ Fastigheten har inte källare
□ Fastigheten har befintlig husgrundsdränering som är ansluten till avloppsledningen
□ Fastigheten har utvändig spygatt. (brunn i källartrapp alternativt i garagenedfart)
Så här löser jag min fastighetsinstallation av takvatten
□ Vatten från stuprör ska anslutas till dagvattenledningen via dagvattenbrunn.
□ Vatten från stuprör ska tas om hand lokalt och utrustas med utkastare. Markrör ska proppas
Tillval som t.ex. körbart lock, fallskydd, larm m.m bekostas av fastighetsägaren. Samråd med din entreprenör. Hanteras ej av
kommunen.
Ort och datum

Namnteckning

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration,
handläggning samt för statistiska ändamål. Mer information om hur kommunen hanterar
personuppgifter hittar du på www.kristinehamn.se. Du kan även kontakta nämndens
personuppgiftsombud via kommunens växel 0550-880 00

Namnförtydligande

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress

6 A. Tekniska förvaltningen
681 84 Kristinehamn

E-post

tekniska@kristinehamn.se
Besöksadress

Uroxen
Kungsgatan 30

Telefon

0550-880 00 vx

Fax

0550-105 90

Bankgiro

110-0213

Organisationsnr

212000-1868

[Skriv här]

Information om pumpanläggningen

Här hittar du information som är viktigt att tänka på när du installerar din pumpanläggning.
Vi rekommenderar att du anlitar en professionell entreprenör för detta arbete för att säkerställa att allt blir rätt.

Krav vid installation
•
•
•
•
•
•
•

Dag- och dränvatten ska avledas till dagvattenledning vid din förbindelsepunkt i tomtgräns.
Spygatter och golvbrunnar är undantagna och ska vara kopplade på spillvattenledning med anledning av
översvämningsrisken.
Pumpbrunnen får inte ha ett bräddavlopp till spillvattenledning (avloppsledning).
Pumpen måste ha en fast elinstallation (ej stickpropp).
Anslutning mellan pump och dagvattenledning/dagvattenbrunn måste utföras som tät anslutning då
pumpen har backventil.
Pumpanläggningen måste vara möjlig att inspektera av Kristinehamns kommun.
Pumpanläggningen måste anslutas och vara i drift senast 30 dagar efter leverans.

Skilj på dagvatten och fördelningsbrunn
•
•

Pumpbrunnen bör pumpa dränvatten till en separat fördelningsbrunn. Från fördelningsbrunnen leds
vatten med självfall till förbindelsepunkt för dagvatten.
Stuprör kopplas till fördelningsbrunn och inte till pumpbrunnen.

Om placering av brunnen
•
•

Pumpbrunnen måste placeras på din egen tomtmark.
Pumpbrunnen ska placeras i grönyta och inte på garageinfart. Brunn och brunnslock är av plast
och tål inte tung belastning från till exempel ett fordon.

Om pumpbrunnens lock
•
•

Pumpbrunnen har ett lock som är isolerat för att hindra frysning. Din entreprenör kan avgöra om
det behövs ytterligare isolering ovanpå eller bredvid brunnen.
Lock ska säkras så att barn inte ska kunna öppna eller trilla ner.

Tillval
•

Brunnslock som klarar vikten av fordon är ett tillval och kräver komplettering med en gjuten
tryckutjämningsplatta och eventuellt markisolering. Denna kostnad står du som fastighetsägare för själv.

Underhåll, reparationer och garanti
•
•

Pumpanläggningen är fastighetsägarens egendom och ansvaret för tillsyn, underhåll,
reparation och förnyelse är fastighetsägarens.
Frågor gällande service och drift av pumpanläggningen ställs i första hand till din entreprenör, i andra
hand till pumpleverantören Dahl i Karlstad. Se därför till att dina garantihandlingar bevaras på en säker
plats.

