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KUNDANVISNINGAR
8.10.2018

Anvisningar till egnahemsbyggare
1. Om det står byggnader på tomten som ska rivas och som är anslutna till vattenförsörjningsnätet,
beställ nedmontering av vattenmätaren innan rivningen, eller åtminstone innan byggnaderna
lämnas utan uppvärmning. Nedmonteringen kan beställas genom att skicka en blankett för
arbetsbeställning till den e-postadress som nämns på blanketten.
2. Beställ utlåtande om anslutningspunkt med HRM:s beställningsblankett.
Utlåtandet behövs som bilaga till din bygglovsansökan och som utgångsinformation för
fastighetens vatten- och avloppsplanering (FVA-planering).
3. Skaffa dig en VVS-planerare som gör upp fastighetens vatten- och avloppsplan (FVA-plan) och
får den stämplad på byggnadstillsynsverket.
I Helsingfors och i Vanda kan du skicka vatten- och avloppsplanen elektroniskt i
Lupapiste-tjänsten, men i Esbo och i Grankulla ska du själv eller din planerare leverera
papperskopior av den stämpelförsedda FVA-planen till HRM:s servicepunkt
för vattenförsörjningen i Esbo (Mickelsberget 11).
4. Skaffa arbetsledare för vatten- och avloppsarbeten (godkänns av byggnadstillsynen).
5. Beställ anslutnings- och bruksavtal med HRM:s avtalsbeställningsblankett när ditt bygglov
godkännts.
6. Fyll i och returnera en beställningsblankett för anslutningsarbete till HRM (med
kontaktuppgifter för fakturering av beställt arbete).
7. Skaffa en entreprenör för gräv- och rörläggningsarbeten.
8. Boka tid för anslutningsarbetet på HRM:s kundtjänst (tel. 09 1561 2110)
Vi rekommenderar att din FVA-arbetsledare eller din entreprenör kommer överens om
anslutningstidpunkten. Det förenklar anpassning av tidtabeller för bl.a. grävning och
övriga detaljer i anslutning till arbetet.
HRM:s avgifter vid anslutning:
- Utlåtandet om anslutningspunkt är kostnadsfritt.
- För anslutning till nätet fakturerar vi en anslutningsavgift i enlighet med fastighetens
bygglovsenliga våningsyta och användningsändamål för de tjänster som fastigheten ansluts till. I
anslutningsavgiften ingår inga arbetskostnader.
- Avgiften för anslutningsarbetet fakturerar vi enligt vår avgiftstaxa när anslutningsarbetet är
slutfört.
- Vi fakturerar för anläggande av tomtledningar om det finns färdigt anlagda tomtförgreningar nära
tomtgränsen. I så fall behöver fastighetsägaren inte själv sköta om grävning inom gatuområdet.
Tilläggsinformation, anslutningsanvisningar och avgifter samt beställningsblanketter finns på HRM:s
webbplats under adress: hsy.fi/vattenforsorjningskund.
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