Lidköping 2012-08-12

Bindande avtal
Medlemsnummer:………….
Abonnentens namn:……………………………………………………………
Adress:………………………………………………………………………..
Postadress:……………………………………………………………………
Telefon:…………………………………Mobil:……………………………...
E-mail:………………………………………………………………………...
Fastighetes beteckning:………………………………………………………..
Antal hus/lägenheter:………………………………………………………….
Denna överenskommelse har träffats mellan ovanstående här kallad abonnenten och Kållands
Vatten & Avlopp Ekonomisk förening med Org. Nr. 769613-6725, här kallad föreningen.
 Föreningen binder sig att dra fram vatten och eller avlopp enligt nedanstående
kryssade önskemål från abonnenten. Föreningen placerar pumpbrunn för avlopp på
lämplig plats på fastighet och ansluter till Kommunal avloppsnät. Abonnenten
ombesörjer själv anslutning fram till brunn från fastighet beträffande självfall och
elanslutning.
 Skulle anläggningskostnaden för avlopp komma att stiga så har föreningen rätt att ta ut
ytterligare 15% av anläggningskostnaden/fastighet. Abonnenten äger då rätt att bryta
avtalet men förlorar då insatt kapital.
 Det går inte att ansluta sig till bara avlopp, utan varje abonnent måste vara ansluten till
kommunalt vatten för att få avlopp. Där emot går det att ansluta sig till bara vatten.




För avloppsanslutning finns två alternativ där man kan bli aktiv medlem och ansluta direkt
eller passiv medlem och bara betala på huvudstam, men då ingår inte ingrävning eller
pumpbrunn. Vid passivt medlemskap betalar så abonnenten kostnaden för brunnen senare vid
anslutning och med indexuppräkning enligt konsumentprisindex och står då även själv
kostnader för övrigt material, egen grävning och anslutning.
För abonnenter som tillkommer, efter att avlopps projektet avslutats eller gått förbi området
där abonnenten har sin fastighet, betalar en tilläggsavgift på 30.000kr



För anslutning till vatten så gäller insatsen för första förbrukande hus på fastigheten
och tillkommande lägenhetsavgift 12,5% för ytterligare hus eller lägenheter på samma
fastighet. Detta gäller inte för avlopp och föreningen utan flera hus/lägenheter kan dela
på pumpbrunn. Lidköpings kommun däremot tar ut anslutningsavgift samt tillägg för
ytterligare lägenheter/hus, utöver första förbrukande hus på samma fastighet.
 Abonnenten förbinder sig att ta del av föreningen stadgar och i övrigt följa av
styrelsen eller årsmötet antagna regler.
Jag önskar följande:
Vattenanslutning kostnad 43.819 Kr inkl. moms, exkl. anslutningsavgift kommun
Jag är redan medlem och ansluten
Jag är redan medlem men plomberad
Jag vill bli medlem
Avloppsanslutning kostnad 62.500 kr inkl. moms exkl. anslutningsavgift kommun
Jag vill bli aktiv medlem och ansluten
Avloppsanslutning passiv medlemskap 40.000Kr inkl. moms exkl. anslutningsavgift
kommun: Jag vill bli passiv medlem och är införstådd med ovanstående regler
Stad:………………..Datum:…………….Underskrift…………………………………….
Namnförtydligande:…………………………………….
Kållands Vatten och Avloppsförening Ek. För.
Ullershus
531 99 Lidköping
Organisations nummer: 769613-6725

Bankgiro nr: 5661-9745

Bostad: 0510-13330
Kontor: 0510-13331, fax: 13336
Mobil: 0708-577 876
Email:roger.synnerdahl@swipnet.se

