Frågeställningar som
skickades ut till andra
kommuner
Kommun
Mullsjö

1. Hänvisa till ABVA och tvinga respektive fastighetsägare att koppla om deras ledningar för egen summa.
2. Kompensera en viss summa av totalkostnaden
3. Kompensera för pump om det behövs vid en dränomkoppling.
4. Annan lösning
Tillvägagångsätt
Kommentar
Kom med många goda ideér. Menade att folk har större acceptans för
Menar att visa vad det sparas i pengar för att tvinga x antal
kollektiv nytta, än att enskilda blir bankade i huvudet med lagtexter och
fastigheter att koppla om gentemot vad det kostar i att
ålagda stora utgifter. Särskilt om nyttan tillkommer kollektivet. Skulle
dimensionera upp pumpstation och överföringsledning.
kunna bygga om taxan så att de som har drän/dagvatten kopplade på spill
blir tvingade att betala väldigt mycket mer.

Eksjö

"Vi tvingar inte någon till omkoppling utan när fastighetsägaren gör någon "Pump får fastighetsägaren stå för själv."
åtgärd då typ dränering sker omkoppling om dagvatten finns i närheten."

Nässjö

Kort kan jag säga att vi använt en kombination av dina förslag till hantering.

Jönköping

Är det ett område där dagvattenledningar med förbindelsepunkt för
dagvatten fanns redan när fastigheten anslöts till VA-nätet , så ställer vi krav
på separering av dagvatten eller bortkoppling med stöd av ABVA, ingen
ersättning utgår.

Gnosjö

Med viss liten erfarenhet av detta så är det ändå kommunen i slutändan som får vara
bered att ha " en viss eller hela finansiering" av detta/…

Gislaved

Om vi upptäcker att en fastighet är fel ansluten till vårt dag- eller
spillvattennät, så kommer vi att anmoda dem att ansluta rätt.
De får ett år på sig. Om de inte anmält till oss inom ett år att de anslutit sig
rätt, kommer vi skicka en påminnelse. Då får de ytterligare tre månader på
sig att ansluta rätt. Om de fortfarande inte anslutit sig rätt efter ytterligare
tre månader så stänger vi av vattnet till fastigheten. Efter det får
fastighetsägaren inkomma med en plan på NÄR de tänker koppla om
ledningarna.

I så kallade förnyelseområden, där ledningsnätet tidigare
varit kombinerat och vi nu bygger om till duplikatsystem,
ställs krav på separering och vi ersätter 25% av kostnaden
för ny dagvattensträckning från bef. eller ny samlingsbrunn,
till förbindelsepunkten. Vi lämnar ingen ersättning för pump
om sådan behövs.

"Jag vill påtala att det ALDRIG har hänt att en
fastighetsägare fått vattnet avstängt på detta vis.
Samtliga vi talat med har kopplat om ledningarna inom
ett år"

