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Vatten och avlopp - vems ansvar? 
VA-ledningar är ett samlingsnamn för vatten- 
spillvatten- och dagvattenledningar. Det händer att 
det uppstår problem med VA-ledningar i form av 
läckage, stopp eller att någon behöver gräva där 
ledningarna ligger. En fråga som då ofta dyker upp 
är, vem ansvarar för VA-ledningarna där åtgärden 
ska utföras. 
 
Vamas ansvarar för drift och underhåll av de 
kommunala ledningarna. Förbindelsepunkten är 
den juridiska gräns mellan fastighetsägarens och 
VA-huvudmannens ansvarsområde. Förbindelse-
punken är oftast belägen cirka 0,5 meter från 
fastighetsgränsen. 
 
Som fastighetsägare har du ansvar för underhåll 
av fastighetens ledningar från byggnad till för-
bindelsepunkt. 

AVFALL & ÅTERVINNING
Fimpar, tuggummi och snus ska varken slängas på 
marken eller i våra toaletter.
Varje år slängs en miljard fimpar på Sveriges gator och 
torg enligt organisationen Håll Sverige Rent. Förutom 
att fimpar är vårt vanligaste skräp så innehåller de en 
rad miljöskadliga ämnen så som nickel och kadmium. 
Fimpar är dessutom inte biologiskt nedbrytbara vilket 
innebär att de stannar kvar under mycket lång tid i 
naturen. 

Att slänga sin cigarett, snus eller tuggummi på marken 
kan bli en kostsam historia, både för plånbok och miljö.
Riksdagen har fr.o.m 1 januari 2022 skärpt lagstiftningen 
för nedskräpning och infört böter på 800 kr för den som 
skräpar ner. Släng därför ditt tuggummi, din snus eller 
cigarettfimp i närmaste papperskorg så hämtas avfallet 
och tas om hand om på rätt sätt.
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Vintern innebär gnistrande 
träd, vackert snöfall och 

bitande kyla. det kan också 
innebära fastfruset avfall 

och översnöade sopkärl

tips för att  
underlätta sophämtningen  

under vintern
Ta bort snö från kärlen. 

Skotta och sanda kring kärlen. 

Låt gärna matavfallspåsen frysa till lite innan 
den läggs i kärlet.  

Skaka om kärlet då och då för att undvika att 
avfallspåsarna fryser fast. 

Undvik att lägga ner blött matavfall i påsen,  
byt påse ofta.  

Täck kärlets botten med en tom matavfalls-
påse. 

Använd biohylla. Lägg påsen på biohyllan i 
sopkärlet för att innehållet ska frysa till. Det 
hindrar påsarna att frysa fast i kärlets botten. 
Biohyllan finns att köpa på våra återvinnings-
centraler eller på Vamas kontor.
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Kom ihåg! 

Att skydda din vatten-

mätare mot kyla och se 

till att den är placerad 

enligt VA-huvudmannens 

anvisningar. 

få de senaste direkt i mobilen! 
 
Pågår det en vattenläcka eller har avfallet inte hämtats? 
Är det dags för slamtömning? Få informationen av oss direkt  
i mobilen genom att fylla i dina kontaktuppgifter på vamas.se 
 
Kom ihåg att du kan du kan få din faktura via e-post, 
som e-faktura eller via Kivra. Kontakta vår kundservice 
så hjälper vi dig. 
 

vamas.se

har du frågor om hur ditt avfall  
ska sorteras? 
ta hjälp av dala avfalls sorteringsguide 
www.dalaavfall.se


