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Abonnentens namn och adress 

Namn: ______________________________________________________________ 
 

Person-nummer: _______________________________________________________ 
 

Faktura adress: ________________________________________________________ 
 

Faktura postadress: _____________________________________________________ 
 

Mobiltele: _____________________________________________________________ 
 

Mail: _________________________________________________________________ 
 

Anläggningens adress: ___________________________________________________ 
 

Anläggningens fastighetsbeteckning: ________________________________________ 

 

Allmänt 

Denna överenskommelse har träffats mellan abonnent, här nedan kallad medlemmen, och 

Rackeby Vattenförening Ek. Förening org.nr 769608-5559, nedan kallad föreningen. 

 

Den kommunala anläggningsavgiften för vatten och avlopp betalas av medlemmen.  

 

Medlemmen förbinder sig att ta del av föreningens stadgar och i övrigt följa av styrelsen och 

årsmöte antagna regler och förordningar. 

 

 

Fastighetsanslutningsavtal - Avlopp 

 

Föreningen har byggt avloppsanläggning bestående av avloppsledningar, pumpar m.m. för 

vidare anslutning till det kommunala avloppsnätet. Föreningen kan nu erbjuda nya 

medlemmar vatten- och avloppsanslutning där det bedöms möjligt och tillräcklig kapacitet 

finns. 

Avtalsregler avlopp 

1. Ny medlem betalar sin insats med 70.000 kr. Detta belopp bestäms årligen av 

styrelsen. 

2. Vid avloppsanslutning tillhandahåller föreningen pump, pumpbrunn och därtill 

hörande utrustning, som levereras till medlemmens tomtgräns, vilka till fullo betalas 

av den nya medlemmen. 

3. Medlemmen står för samtliga kostnader för grävning och material från anvisad 

anslutningspunkt på den befintliga stamledning fram till brunn. 

4. Medlem ansvarar för framdragning av sina avloppsledningar, strömkabel med olika 

ingångar för pump och alarm, till pumpbrunnen. 

5. Föreningen anvisar/godkänner entreprenörer för detta arbete. 

6. Föreningen ansvarar för framtida underhåll av ledningsnätet fram till pumpbrunn. 

7. Medlem ansvarar och bekostar sedan drift och underhåll av pump enligt de 

instruktioner som ges av tillverkare och förening. 
 

 



 

Fastighetsanslutningsavtal – Vatten        2(2) 
 

Föreningen bildades för att framdraga färskvatten till fastigheter i Rackebyområdet. Föreningen är 

ansluten till det kommunala vattennätet i Gösslunda. Insatsen för varje medlem är 44.000kronor för 

den förbrukande lägenheten. Medlemmen har dessutom att till Lidköpings kommun betala 

anslutningsavgift enligt av kommunen beslutad taxa. 

För överenskommelsen vatten gäller följande: 

1. Föreningen förbinder sig att framdraga färskvattenledning till servisventil vid fastighetens 

tomtgräns. Föreningen förbinder sig att leverera färskvatten av kvalitet motsvarande den som 

finns i Lidköpings kommuns vattennät. Föreningen ansvarar för och ombesörjer allt framtida 

underhåll av ledningsnätet fram till och med servisventil. Föreningen frånsäger sig allt ansvar 

vad gäller brister i vattenkvalitet och vattentillgång som ligger utanför föreningens kontroll 

och ansvarsområde. 

2. Placeringen av medlemmens servisventil kommer att meddelas efter upprättad 

överenskommelse. Medlemmen får bekosta grävningen och material från anvisad plats på 

vattenföreningens ledningsnät. 

3. Föreningen bekostar vattenmätare och servisventil. 

4. Medlemmen förbinder sig att till föreningen inbetala insatsen innan arbetena med 

anläggningen påbörjas. 

 

 

Jag beställer VATTEN-anslutning och har därför kryssmarkera här  _________  

Jag beställer AVLOPPS-anslutning och har därför kryssmarkera här  _________  

Jag beställer både VATTEN och AVLOPPS-anslutning och har därför kryssmarkera här _________  

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav medlemmen och föreningen 

erhållit var sitt. 

 

Rackeby den ______________________  Rackeby Vattenförening Ek. Förening 

 

 

___________________________  Genom:____________________________ 

Medlemmens namnteckning                         /ordförande 

 


