Uthyrning av ståndrör och byggmätare
Får endast användas i Ale kommun

Vid eventuella frågor var god ring 0303-73 31 11, 0303-73 32 91.
Sökande
Firmanamn

Organisationsnummer/Personnummer

Fakturaadress

Postnummer

Postort

Arbetsledare

Telefonnummer

Mobilnummer

Arbetsplatsadress

Postnummer

Postort

 Ståndrör med mätare (Endast vatten) Hyra 20 kr/dygn + brukningsavgift enligt VA-taxa (exklusive moms).
Avgift debiteras för minst 20 dygn.

 Byggmätare (Vatten och avlopp)

Brukningsavgift enligt VA-taxa + fast avgift 300 kr/år (exklusive moms).

 Byggmätare på ståndrör

Hyra 20 kr/dygn + brukningsavgift enligt VA-taxa (exklusive moms).
Avgift debiteras för minst 20 dygn

(Vatten och avlopp)

Ståndrör

Ståndrör nummer

Mätare nummer

Byggmätare nummer

Utlämningsdatum

Utgående mätarställning

Utlämnad av

Inlämningsdatum

Ingående mätarställning

Mottagen av

Signatur
Hyrestagaren har tagit del av reglerna på omstående sida. Hyrestagaren svarar även för att hyresobjektet återlämnas vid
hyrestiden slut, i annat fall äger ägaren rätt till att debitera hyra för tiden dröjsmålet varar.

Period

Namnteckning
Avläsning/datum

Namnförtydligande
Sign

Fakturanummer

Anmärkning

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.
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Ort och datum

Användning av ståndrör med mätare inom Göteborg, Ale, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Mölndal och Partille kommuner.
1 Det förhyrda ståndröret med mätare får endast användas för uttag i den kommun där ståndröret är utkvitterat. Vissa
kommuner har särskilda krav på vilka brandposter som får användas.
2 Brukaren ansvarar för att regelmässig trafikavstängning blir utförd för såväl ståndröret som för eventuell ledning från
ståndröret. Beakta särskilt gångtrafikanter och halkrisk vintertid vid vattenspill.
3 Brukaren ansvarar för ståndröret. Uppstår skada eller upphör mätaren att registrera förbrukning skall ståndröret snarast
återlämnas till kommunen.
4 Ståndröret får inte överlåtas till annan brukare.
5 Brukaren skall följa skötselanvisningarna
• innan ståndröret kopplas till brandpost skall brandposten spolas ren från stillastående vatten
• ståndröret skall kopplas så att inget läckage förekommer mellan ståndrörsfot och brandpost
• brandpostventilen skall alltid öppnas helt, i annat fall rinner vatten ut från brandpostens länshål i botten
• för att undvika sönderfrysning skall ståndröret vid frostgrader antingen frånkopplas och förvaras på uppvärmd plats
eller isoleras på plats
• meddela kommunen vid eventuella fel.
6 Brukaren betalar hyra och brukningsavgift enligt fastställd taxa för respektive kommun.
7 Ståndröret skall uppvisas en gång per år för den kommun där ståndröret är utkvitterat.
8 Beakta att dricksvatten är ett livsmedel. Om ledning som dras från ståndröret ansluts till annat ledningssystem skall
brukaren ansluta backventil mellan ståndrör och ledning.
9 För ståndrör som skadats eller inte fungerar tillfredställande vid kontroll betalar brukaren dels reparation dels beräknad
vattenförbrukning.
10 Uppstår skada på brandpost skall kommunen snarast meddelas.
11 Kommunens och räddningstjänstens behov av brandpost går i första hand.
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