Staffanstorps
Vattenkiosk

Ny Vattenkiosk vid Maskinvägen
Staffanstorps Kommun har byggt en ny vattenkiosk vid Maskinvägen.
Syftet med kiosken är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vatten
till våra kunder. Det ska också vara enkelt att ta sig dit året om.
I och med att vattenkiosken har tagits i bruk så upphör möjligheten att
tappa vatten från brand- och spolposterna på det allmänna ledningsnätet i vår kommun. Brandposterna är plomberade och plomberingen
får inte brytas. Brytning av plombering på brandposter kommer att
polisanmälan. Om ni har ett brandposthuvud som lånats av oss ber vi
att ni återlämnar detta.
Livsmedelsverket kom ut med föreskrifter om åtgärder mot sabotage
och skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
(LIVSFS 2008:13 H 91).
”5 § Den som tillhandahåller dricksvatten från en distributions
anläggning ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa
1. att obehöriga personer inte kan bereda sig tillträde till hög- och
lågreservoarer, pumpstationer och liknande anläggningar, och
2. att övriga delar av distributionsanläggningen skyddas mot
obehörig åtkomst”
Efter detta har Staffanstorps Kommuns Va-verk låst en stor del av
brandposterna.

För att kunna erbjuda vatten till kunderna installerar vi
vattenkiosken där du som kund kommer att ha möjligheten att fylla
din spol-, tankbil eller liknande. Vattenkiosken har en backventil
installerad så att ingen smitta kan komma in i ledningsnätet, men
observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten inte dricksvatten.
Vid tankstationen tankar du vatten med hastigheten av ca 40 kbm/
timme.
Vattenkiosken får man åtkomst till via en nyckel som Tekniska enheten
lämnar ut.
Skicka e-mail till teknik@staffanstorp.se med nedanstående uppgifter
•

Företagets namn och organisationsnummer

•

Fakturaadress

•

E-postadress för inloggning och för att få information

•

Namn/bilnummer eller liknande på den som skall ha nyckeln.
Lämpligt att ni har en nyckel per bil.

Kostnad enligt Va-taxa. Vid eventuell förlust av nyckel debiterar vi en
avgift.
Ni kan enkelt via webben, www.vattenkiosken.se kontrollera hur
mycket vatten ni har tankat, efter att ni har registrerat er och fått en
nyckel.
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