
Vatten och avlopp för djurgårdar
information om villkor och ansvar 



Från och med 1 juli 2017 kan du som fastighetsägare eller arrendator med djur  
ansluta din djurhållande verksamhet till Lidköpings kommuns vattenledningsnät. 

Om spillvattnet från din djurgård inte belastar Lidköpings kommuns avloppsledningsnät, 
har du som djurhållare rätt att installera en undermätare. Undermätaren gör att det går 
att avläsa hur stor del av din vattenförbrukning som konsumeras av djuren, och då behö-
ver du för den mängden endast betala gällande vattentaxa. Du behöver alltså inte betala 
avloppsavgiften. Kostnaden för undermätning debiterar vi enligt gällande villkor och 
avgifter. 

Nytt krav på återströmningsskydd
Ett tillägg i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmän-
na vatten-och avloppsanläggning) säger att ansluten fastighet eller verksamhet där livs-
medelssäkerheten kan äventyras på grund av risk för smittspridning, ska ha ett godkänt 
återströmningsskydd med luftgap installerat.

Du som har en djurhållande verksamhet som ansluts eller är ansluten till det kommunala 
vattenledningsnätet, direkt eller indirekt via en vattenförening, ska med andra ord förse 
din vattenledning med ett godkänt återströmningsskydd. Detta krav gäller oavsett om du 
ansöker om undermätare eller inte.

Villkor för att ansluta till en undermätare
• Godkänt återströmningsskydd, SS EN1717:2020, ska vara installerat. 
• Avtal mellan Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun, och aktuell VA-förening ska vara 

tecknat.
• Avtal mellan aktuell VA-förening och djurhållare ska vara tecknat.
•  Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun, ska ha kontrollerat och godkänt installationen av 

återströmningsskydd med luftgap, samt att undermätaren enbart levererar vatten till 
djurhållningen. Övriga utrymmen, som till exempel personalutrymmen, ska inte om-
fattas av undermätning.

•  Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun, ska ha installerat och plomberat undermätaren.

Komplettering till VA-taxa  
– undermätare för djurhållning (KS 2017/125)



Du som djurhållare ansvarar för:
• Att installera godkänt återströmningsskydd med luftgap, vätskekategori 5.
• Att konsol med kulventiler finns på plats innan mätaren installeras.
• Att reservtank finns tillgänglig för att säkerställa vattenförsörjningen till dina djur. 

Vid en eventuell bristsituation har du som djurhållare inte rätt att kräva vattenför-
sörjning till dina djur av Lidköpings kommun. 

• Att rapportera till din VA-förening om antalet djur förändras så att det kan påverka 
ledningsnätets kapacitet.

VA-föreningen ansvarar för:
• Att det finns tillräcklig kapacitet i föreningens nät  

för att försörja ansluten djurgård. 
• Att skicka in ansökan med uppgifter på kontakt- 

person för både föreningen och djurhållaren, och att 
teckna avtal med Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun.

• Att rapportera mätarställningen till Vatten-Avlopp.

Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun ansvarar för:
• Att utföra installation och årlig kontroll av undermätare.
• Att debitera till VA-föreningen enligt gällande VA-taxa.

Om villkoren inte efterlevs har Vatten-Avlopp rätten att säga upp avtalet.

Så går det till när du ansöker om undermätare
1. Representant för VA-föreningen skickar ansökan om undermätare 

för djurgård till Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun.
2. Vatten-Avlopp och VA-föreningen tecknar avtal om undermätare.
3. VA-föreningen och djurhållaren tecknar avtalet om undermätare.
4.  Djurhållaren installerar återströmningsskydd.
5. Vatten-Avlopp kontrollerar återströmningsskyddet.
6.  Vatten-Avlopp monterar undermätaren.
7. VA-föreningen läser av och rapporterar mätarställningen  

till Vatten-Avlopp.
8. Vatten-Avlopp skickar fakturan till VA-föreningen.
9. VA-föreningen skickar fakturan till djurhållaren.



Lagar och regelverk
Livsmedelslagen är det regelverk som Lidköpings kommun måste följa för att få leverera 
dricksvatten. Lidköpings kommuns rättigheter för att säkerställa vattenförsörjningen på 
ett säkert sätt finns beskrivna i LAV 2006:412 (Lagen om allmänna vattentjänster) och i de 
lokala bestämmelserna ABVA, som anslutna abonnenter ska följa. 

Enligt vattentjänstlagen har inte verksamheter eller djurhållare någon rätt att kräva vat-
tenförsörjning, avloppsrening eller undermätare av kommunen, eftersom lagen endast 
reglerar skyddet för miljön och människors hälsa. Kommunen har dock möjlighet att 
teckna separata avtal med verksamheter eller djurgårdar utan att det strider mot vatten-
tjänstlagen. Men för att få ansluta en djurhållande verksamhet kräver kommunen utifrån 
livsmedelslagen att djurgården installerar ett återströningsskydd med luftgap, så kallat 
brutet system. 

Vad är återströmning och återströmningsskydd?
Återströmning är det riskfyllda tillstånd som kan uppstå när dricksvattnets flöde i 
ledningen vänder åt motsatt håll. Återströmningsskydd är utrustning som instal-
leras på dricksvattenledningen för att minimera risken att förorenat vatten ström-
mar tillbaka till och påverkar dricksvattenkvaliteten. 
På Svenskt Vattens webbsida finns mer information om återströmningsskydd:
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/dristribution/aterstrom-
ningsskydd/

Var skaffar jag återströmningsskydd?
Det finns ett flertal olika modeller av återströmningskydd med luftgap på marknaden. 
Det är tillåtet att installera en egen konstruktion om den håller godkänd standard.

Risker om det inte finns återströmningsskydd 
• Dricksvattensystemet kan förorenas genom återströmning både internt och externt.
• Personer som använder vattnet utsätts för risken att dricka förorenat vatten.

När VA-huvudmannen upptäcker brister som kan innebära en säkerhetsrisk för dricks- 
vattnet, kan densamme tvingas att stänga av vattentillförseln till fastigheten om inte 
åtgärder vidtas.

Vid normal användning klassificeras vätskor som är eller kan komma i kontakt med dricks-
vatten i fem kategorier. Dricksvatten för djurhållning klassificeras i högsta nivån, kategori 
5-Vätska, som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus. 

Mer information finns på Svenskt Vattens webbsida: http://www.svensktvatten.se/globa-
lassets/dricksvatten/distribution/klassificering_av_vatskor_enligt_ss.pdf


