
Till samtliga fastighetsägare och nyttjare av fastigheter i Ingarö-Långviks 
Samfällighetsförening 

 

Ang. Vattenförbrukning 

Med anledning av en del större vattenuttag vilka skett under ett flertal år som även 
vid enskilda tillfällen tömt de pumpstationer vi har i vårt område, får styrelsen 
erinra om följande bestämmelser som gäller vid användande av vårt vatten: 

• Samfällighetens vatten ska INTE användas för bl a: 
 

• att fylla pool eller andra större bassängliknande vattenanläggningar såsom 
t ex badtunnor; 

• tvätt av bilar eller andra fordon, t ex husbil eller liknande (även p g a 
miljöskäl – se Värmdö kommuns bestämmelser); 

• bevattning av gräsmatta eller bevattning med vattenspridare; 
• i övrigt gäller iakttagande av stor försiktighet vid vattenförbrukning. 

 
• Normalt underhåll med bevattning av blommor och växter till fastighet är 

tillåten. 

 

Ang. servisventiler 

Fastigheternas servisventiler med tillhörande markeringsstolpar kommer att 
kontrolleras av vår vattenentreprenör. Resultatet av denna kontroll kommer att 
dokumenteras och utgör sedermera underlag för budgetering av åtgärder. 

Där markeringsstolpar saknas kommer nya stolpar att installeras. 

Några servisventiler är övertäckta och måste friläggas förses med märkning. Om 
servisventilen sitter i infartsväg, parkeringsplats eller är placerad djupt i mark 
måste den skyddas av en ram med lock (fastighetsägarens ansvar). 

Att servisventil kan lokaliseras medför också att den kan stängas av till fastigheten 
vid t ex ett brott eller skada på vattenledningen in till fastigheten. Vid vattenläcka 
i ett område underlättas sökandet om man kan hitta servisventilen och denna 
fungerar. 
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Styrelsen är tacksam ifall varje fastighetsägare/nyttjare av fastigheten också själv 
på eget initiativ försöker identifiera/markera var servisvattenventilen finns och 
meddelar vår vattenentreprenör om detta för att underlätta sökandet av 
servisventilen. Ventilen är med några få undantag placerad vid tomtgräns ut mot 
gatan. 

 

Ang. Vattenmätare 

Det har tyvärr förekommit att vissa fastighetsägare inte har redovisat sin 
vattenförbrukning till styrelsen. Det föreligger skyldighet för samtliga 
fastighetsägare att redovisa den förbrukning man haft under varje år. Samtliga 
fastighetsägare anmodas därför att anmäla den vattenförbrukning man haft 
eftersom denna uppgift utgör underlag för den debitering som sker. Om man byter 
vattenmätare läser man av och rapporterar till samfälligheten. 

Styrelsen vill också i detta sammanhang hänvisa till de allmänna bestämmelser  
(finns på hemsidan) som gäller vår vattenförsörjning i området. För allas boende 
och trevnad är det angeläget att alla tar sitt ansvar vad gäller vår 
vattenförbrukning i vår samfällighet och alla fastighetsägare har därför ett 
ansvar att hushålla med sitt brukande av vårt vatten så att inte onödiga uttag eller 
andra brister i vattenförsörjningen sker. 

 

Ingarö den 15 maj 2019 

Styrelsen 

 

Bilagor till denna skrivelse: Allmänna bestämmelser för vattenförsörjning samt foto av 
markeringsstolpe, servisventil och spolbrunn avlopp 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTENFÖRSÖRJNING 
INGARÖ - LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
GEMENSAMHETSANLÄGGNING ga:3 
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2.   Lagar, författningar och föreskrifter 
3.   Den gemensamma anläggningen 
4.   Fastighetsägare 
5.   Leverans av vatten 
6.   Vattenmätare 
7.   Avstängning när ingen är hemma 
8.   Egen brunn 
9.   Avgifter  
10. Ägarbyte 
11. Övriga bestämmelser 
 
 
1. Bakgrund och syfte 
Vid anläggningsförrättning 1987-06-24 inrättades gemensamhetsanläggning för 
vattenförsörjning inom byggnadsplan över Ingarö - Långvik. Sammanlagt deltar 
269 fastigheter med rätt att ta ut vatten och skyldighet att bekosta drift, skötsel 
och underhåll. 
Ingarö – Långvik Samfällighetsförening (nedan kallad Samfälligheten) förvaltar 
gemensamhetsanläggningen i enlighet med Samfällighetens stadgar och enligt 
gällande lagar och föreskrifter. 
Samfälligheten delegerar löpande förvaltning, drift och skötsel till vald styrelse 
(nedan kallad Styrelsen). 
Styrelsen anlitar entreprenör för drift och underhåll av vattenanläggningen. 
De här redovisade bestämmelserna har syftet att tydliggöra vad som gäller för 
gemensamhetsanläggningen ga:3 och de enskilda fastighetsägarna. 
    
 
2.  Lagar, författningar och föreskrifter 
För förvaltning av den gemensamma vattenanläggningen Ingarö - Långvik g:a 3 
gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter SFS 1973:1150. 
 
För drift och skötsel av vattenanläggningen gäller Livsmedelsverkets föreskrifter 
LIVSFS 2011:3. 
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3.  Den gemensamma anläggningen 
Den gemensamma vattenanläggningen består av borrhål, reservoarer och pump-
stationer med tillhörande ledningsnät samt andra anordningar som behövs för att 
tillgodose anläggningens ändamål.  
Den gemensamma vattenanläggningen sträcker sig fram till och med 
avstängningsventil för respektive fastighet. Ventilen är placerad i mark vid 
huvudledning. 
Samfälligheten svarar för drift, skötsel, underhåll och förnyelse av 
vattenanläggningen. 
 
4. Fastighetsägare 
Fastighetsägarens installation sträcker sig fram till avstängningsventil i mark vid 
huvudledning. Avstängningsventilen skall alltid vara åtkomlig för manövrering 
och ventilbetäckningen får under inga omständigheter täckas över med jord, 
sand eller liknande. 
Fastighetsägare som gör väsentliga ombyggnader, som kan påverka den 
gemensamma anläggningen, ska anmäla det till Styrelsen. 
Om en extra byggnad på fastigheten skall förses med vatten, skall ledningen 
dras från huvudbyggnaden. Ledningen ansluts med ventil efter vattenmätaren 
som skall vara monterad i uppvärmt utrymme. Motivet är att undvika 
ledningsskarvar i mark och att slippa administrera dubbla avläsningar. 
Säkerheten ökar också med endast en avstängningsventil för hela fastigheten. 
Ny inkoppling av fastigheten till den gemensamma anläggningen ska ske efter 
anmälan och samråd med Styrelsen 
Fastighetsägaren svarar för att installationen anordnas och utförs så att den 
uppfyller krav enligt lag eller med stöd av i lag meddelade föreskrifter. 
 
5. Leverans av vatten 
Samfälligheten levererar vatten enligt livsmedelsverkets krav på dricksvatten för 
normal hushållsanvändning. Vid oförutsägbara händelser kan Samfälligheten 
inte alltid garantera visst vattentryck eller viss vattenmängd. 
Styrelsen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när Styrelsen finner 
det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för 
reparation, ombyggnad, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör den 
gemensamma anläggningen. Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare 
skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt Styrelsens anvisningar.  
Vid ett planlagt leveransbrott lämnar Styrelsen på lämpligt sätt meddelande om 
detta. 
Generellt gäller att det inte är tillåtet att fylla pooler, bevattna trädgård med 
vattenslang, sprinkler eller annan jämförbar stor vattenförbrukning.  
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6. Vattenmätare 
Varje fastighet skall ha en fungerande vattenmätare som mäter fastighetens 
totala vattenförbrukning. Mätaren skall monteras frostfritt och det skall finnas 
avstängningsventiler. Om vattenmätaren är svår att läsa av på grund av grumligt 
glas bör den bytas ut. Avläst värde rapporteras till ekonomiansvarig i styrelsen. 
Efter uppmaning från styrelsen rapporteras mätarställningen en gång om året. 
Om mätarställningen inte rapporteras debiterar styrelsen efter uppskattad 
förbrukning. 
 
 
7. Avstängning när ingen är hemma 
När man lämnar huset för en längre period skall vattnet stängas av och när 
vattnet släpps på igen skall man låta vatten rinna under några minuter för att 
spola ur ledningen till huset. 
 
8. Egen brunn 
Fastighet med egen brunn och tillhörande ledningsnät får under inga 
omständigheter ha ledningsförbindelse med Samfällighetens vattenledningar. 
 
9. Avgifter 
Fastighetsägarens avgiftsskyldighet för konsumerat vatten regleras i taxa, som 
årligen fastställs på Samfällighetens årsmöte. 
Har fastighetsägare försummat att betala avgiften eller i övrigt väsentligt 
försummat sina skyldigheter, enligt dessa bestämmelser, har samfälligheten rätt 
att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängningen kan ske om rättelse 
inte kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte 
medför olägenhet för människors hälsa.  
 
10. Ägarbyte 
Fastighetsägaren ska underrätta Styrelsen när fastigheten övergår till ny ägare 
och uppge den nye ägarens personuppgifter och tillträdesdag. Vattenmätaren 
skall även läsas av och avlästa värden skickas till Styrelsen. 
 
11. Övriga bestämmelser 
Den gemensamma dricksvattenanläggningen ska brukas så att det inte 
uppkommer olägenhet för Samfälligheten och att det inte uppstår svårigheter för 
Samfälligheten att uppfylla kraven ur miljö och hälsoskyddssynpunkt. 
Fastighetsägare ansvarar för att fastighetens vatteninstallation anordnas och 
utförs så att den uppfyller kraven enligt gällande lagar och föreskrifter. 
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