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Anmälan vatten- och avloppsinstallation 

Fastighet och ägare 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetens adress* 
 

Sökandens namn 
 

Person-/organisationsnummer (10 siffror) 
 

Adress 
 

Postnummer och ort 
 

Kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

E-postadress 
 

* Saknar fastigheten adress? Kontakta kommunen för att få en. 

Anmälan gäller 
 Installation i nybyggd fastighet Installation i tillbyggnad av fastighet. 
 Installation vid ombyggnad av fastighet  Annat, ange vad: 

 

Vatten  Nyanläggning  Bortkoppling  Ändring* 
Spillvatten (avlopp)  Nyanläggning  Bortkoppling  Ändring* 
Dagvatten  Nyanläggning  Bortkoppling  Ändring* 

 VA-situationsplan bifogas anmälan. * Bifoga beskrivning av ändringen. 

 

Byggvatten  Önskas  Önskas ej  
Önskad tidpunkt för anslutning (debiteras enligt då gällande taxa): 

 

Byggnaden avses användas som 
 Permanentbostad  Fritidsboende  För verksamhet, ange typ 

Vattenmätare 
Vattenmätarens placering ska uppfylla kraven enligt ”Anvisningar för placering av vattenmätare”.  
Slutligt läge bestäms av VA-enheten. 
Beräknad storlek  2,5 m3 (villa)  6 m3  10 m3 
Tänkt placering  Bostadsdel  Källare   
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Önskad tidpunkt för inkoppling till det kommunala VA-nätet 
Datum: ...............................................................................  

Anslutningen ska alltid besiktigas av VA-enheten innan schaktet fylls igen. Om 
önskad tidpunkt inte kan tillgodoses, förbehåller sig VA-enheten rätten att besluta 
om annan tidpunkt, i samråd med fastighetsägaren. 

Önskad tidpunkt för inkoppling av vattenmätaren  
Datum: ...............................................................................  

Inkopplingen utförs av VA-enhetens personal efter det att mätarkonsoll är 
installerad. 

Inflyttning i fastigheten beräknas ske  
Datum: ...............................................................................  

Kontakta vatten- och avfallsenheternas kundtjänst i god tid innan inflyttning sker 
för start av sophämtning. 

Bilagor som ska skickas med 
VA-situationsplan. Följande ska vara inritat: 
• vatten- och avloppsledningar på fastigheten, även ledningar från eventuella brunnar på fastigheten 
• avledning av regnvatten från tak och hårdgjorda ytor på fastigheten samt dräneringsledningar 
• eventuell avloppspumpsanläggning (LTA-anläggning) 

Underskrift 
Jag har tagit del av bifogad information och ansvarar för att själv ombesörja alla kontakter med VA-enheten. 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 

 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten, 512 80 
Svenljunga eller via e-post till samhallsbyggnad@svenljunga.se. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 

Information till dig som ska göra en anmälan om vatten- och 
avloppsinstallation 
Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten eller avlopp (VA-nätet) eller 
om du ska göra en om- eller tillbyggnad, som påverkar VA-installationerna, ska det 
alltid göras en anmälan om detta till VA-enheten. För att din anmälan ska kunna 
godkännas måste den vara komplett, underskriven samt inskickad i god tid så att 
den kan registreras. Anmälan ska godkännas av VA-enheten, innan inkoppling till 
det allmänna vatten- och avloppsnätet får påbörjas. 

Anvisningar 
Följande anvisningar är till för att ge dig en vägledning om hur en anslutning ska 
utföras: 

1. Kunden skickar in en anmälan med önskemål om anslutning till det kommunala 
VA-nätet (den här blanketten). 

2. Personal från VA-enheten anvisar en förbindelsepunkt där fastighetens VA 
senare kan kopplas på det kommunala nätet.  

3. Anslutningsavgifter debiteras kunden i samband med anvisning av 
förbindelsepunkt. Påkoppling kan endast ske efter det att anslutningsavgifterna 
är betalda. Byggvatten är undantaget.  

4. Eventuellt byggvatten kopplas på och debiteras enligt gällande VA-taxa.  

5. Inkoppling av VA till det kommunala nätet utförs. VA-enhetens personal måste 
alltid ges möjlighet att besiktiga och godkänna anslutningen av alla 
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förekommande ledningar innan schakten fylls igen. Som fastighetsägare är du 
ansvarig för att denna besiktning sker. Om schaktet blir återfyllt innan 
besiktningen har utförts måste det öppnas upp igen. Detta sker på 
fastighetsägarens bekostnad. 

6. När anslutningsavgifterna är reglerade, ledningar på kundens fastighet är klara 
och anslutningarna är besiktigade ska, i förekommande fall, en 
vattenmätarkonsoll samt i vissa fall en tryckavloppspump installeras. Därefter 
monteras en vattenmätare och påkoppling till det kommunala VA-nätet kan 
ske. Vattenmätarens placering ska vara godkänd av VA-enheten.  

7. Vid installation av tryckavloppspump ska all installation vara klar och besiktigad 
av VA-enheten innan något vatten eller avlopp används i fastigheten. 
Fastighetsägaren ska själv ta kontakt med VA-enheten för att leverans av tank, 
pump och elektronik samt ansvarar för elanslutningar.  

8. Debitering av fasta och rörliga avgifter startas. 

Viktigt att känna till!  
Det är endast VA-enhetens personal som får besiktiga anslutningar till det 
kommunala VA-nätet, montera vattenmätare samt koppla på byggvatten och 
hantera servisventiler. Inkoppling eller annat intrång på det kommunala VA-nätet 
betraktas som egenmäktigt förfarande och är straffbart.  

Kontakta VA-enheten i god tid innan önskad åtgärd. 

Telefon: 0325-180 26 eller 0325-181 41 
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