Servisanmälan
Anmälan om anslutning till det allmänna vattenoch avloppsnätet
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00
E-post tekniska@almhult.se

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Fastighetsägare 1

Person-/organisationsnummer

Fastighetsägare 2

Person-/organisationsnummer

Nuvarande gatuadress/boxadress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Namn

Detta är faktureringsadress för anläggningsavgiften
Ja
Nej

Fakturareferens

Detta är faktureringsadress för årlig brukningsavgift
Ja
Nej

Faktureringsadress/boxadress

Postnummer

Postadress

Anmälan avser
Gäststuga/tillbyggnad finns med kök/kokvrå, WC, dusch/bad
Enbostadshus

Ja

Nej

Antal lägenheter
Flerbostadshus
Ange verksamhet

BTA (bruttoarea, m2)

Antal fastigheter

Lägenheter totalt

Fastighet med verksamhet (industri, kontor, handel m.m.)
Gemensam anslutning för flera fastigheter
(gemensamhetsanläggning ska bildas och avtal upprättas)

Önskad anslutning
Vid önskemål om förbindelsepunktens läge ska detta anges på en bifogad VA-situationsplan. Kommunens VApersonal ska besikta inkopplingen i förbindelsepunkten innan anslutning. Kontakta oss i god tid (0476-551 43
eller 0476-550 00) för att bestämma tid för besiktning.
Dricksvatten

Önskad servisdimension (mm)

Sprinklerservis
Spillvatten

Önskad servisdimension (mm)

Med avloppspump

Ange ev. annan VA-installation t.ex.
fett eller oljeavskiljare

Dagvatten

Önskad servisdimension (mm)

Med avloppspump

Ange ev. annan VA-installation t.ex.
fett eller oljeavskiljare
Dränering ansluts till
Kommunalt dagvatten
Annan lösning

Regnvatten ansluts till
Kommunalt dagvatten
Annan lösning

Ange eventuell annan lösning

Bygglov och inflyttning
Bygglov beviljat för
Byggnad
VA-installation

§ nr

VA-installatör

Telefonnummer

Kvalitetsansvarig

Byggstart beräknas till

Inflyttning beräknas ske

Vattenmätarens placering

Sökt
Sökt

Ej sökt
Ej sökt
Telefonnummer

När vattenmätarkonsolen har monterats och vattenmätarplatsen är klar för installation är det dags att beställa en
vattenmätare. Kontakta oss i god tid innan du flyttar in, se bifogad information. Ring 0476-551 43 eller
0476-550 00 för beställning av vattenmätare och öppning av vattenventil.

Byggvatten
Ett byggvatten är en preliminär anslutning till kommunens ledningsnät under tiden som bygget pågår, och innan
vattenmätaren är på plats. För byggvatten ring 0476-551 43 eller 0476-550 00.
Observera att servisventilen är kommunens egendom och får endast hanteras av kommunens VApersonal, se bifogad information.
Vid byggnationen behövs
Byggvatten

Antal byggbodar
Avlopp

Vatten för byggbod

Ange byggbodens placering genom beskrivning eller skiss under ”Övriga noteringar” nedan
Ange fastighetsbeteckning om fler fastigheter använder samma byggbod

Övriga noteringar

Sökandens underskrift
Ort

Datum

* Underskrift fastighetsägare 1

Namnförtydligande

* Underskrift fastighetsägare 2

Namnförtydligande

* Jag förbinder mig att följa Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA) samt att betala anläggnings- och brukningsavgift enligt gällande taxa.
Anmälan skickas till Älmhults kommun, tekniska förvaltningen, Box 500, 343 23 Älmhult.
Hantering av personuppgifter: Älmhults kommun behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen
(1998:204). Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Information till dig som fyller i servisanmälan
Gör först en servisanmälan
Gör servisanmälan i god tid, då det kan ta tid att anlägga nya ledningar eller anordningar.
Servisledningarna är de ledningar som går mellan din fastighet och huvudledningarna för
dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. På varje servisledning finns en förbindelsepunkt,
som utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde.
Kommunen upprättar en förbindelsepunkt, vanligtvis en halvmeter utanför tomtgränsen,
om fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområden. Installationen i
förbindelsepunkten ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar.
Kommunen ska kontaktas för besiktning av anslutningen, så att det inte sker
felkopplingar som kan bli kostsamt att åtgärda i efterhand.

Förbindelsepunktens läge och servisdimension
Till servisanmälan bör en VA-situationsplan bifogas, som visar befintligt eller planerat
läge för VA-ledningar och byggnader på tomten. En tomtkarta kan beställas av
kommunen som underlag. Det är kommunen som avgör läge för förbindelsepunkten, men
genom att bifoga en situationsplan kan vi ta hänsyn till din önskan.
De servisdimensioner som vi anlägger vid nybyggnad räcker normalt för en- och
tvåbostadshus. Vid anslutning av större byggnader, industrier eller annan verksamhet kan
en fackmannamässig dimensionering behövas. Kommunen ansvarar inte för att önskad
dimension är korrekt. Det ansvaret ligger hos fastighetsägaren eller beställaren.

Byggvatten
Om du behöver tillgång till vatten under byggnationstiden ansöker du om detta i
servisanmälan. Anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med kommunen, som ska
kontaktas i god tid (några arbetsdagar) innan tidpunkt för inkoppling. Endast kommunens
VA-personal får hantera ventiler på kommunens ledningar. Avgift för öppning och
stängning samt olovlig hantering av ventiler anges i kommunens VA-taxa.
För nybygge av enbostadshus ingår ibland byggvatten i anläggningsavgiften. I så fall
anges det i debiteringsunderlaget du fått hemskickat eller i samband med markköpet. Vid
behov av byggbodar kan en schablonmässig avgift tillkomma enligt VA-taxan. Större
projekt kan behöva installera en tillfällig vattenmätare under byggtiden.

Installation av vattenmätare
Innan du får börja använda vatten i ditt hus ska kommunens servicepersonal komma och
sätta upp en vattenmätare samt öppna kommunens vattenventil. Ring och boka tid några
arbetsdagar i förväg. Innan vattenmätaren kan monteras ska du som fastighetsägare se till
att det sätts upp en mätarkonsol med avstängningsventiler, samt att mätarplatsen är
lättåtkomlig och uppfyller kraven i övrigt.
Vattenmätaren ägs av kommunen, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats
för mätaren samt ge vår personal tillträde vid behov. Mätaren plomberas av oss och byts
ut minst vart tionde år. Det är bara kommunens servicepersonal som får montera,
underhålla, justera och frånkoppla mätaren, samt öppna och stänga ventiler på
kommunens ledningar.
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Vattenmätarplatsen
Tänk på att
 utrymmet ska skyddas mot frost, onormal uppvärmning och yttre påverkan
 utrymmet ska vara belyst
 golv och väggar ska tåla spill och läckage av vatten, gärna med ett golvavlopp
 mätarplatsen ska vara lättåtkomlig i samband med servicepersonalens besök.

Mätarkonsolen
Mätarkonsolen ska vara försedd med en skjutbar hylsa och möjliggöra plombering.
Mätarkonsollen ska vara av typen ”teleskop” med mätintervall 190-222 mm.
Mätarkonsol
Avstängningsventil A
AA

Avstängningsventil B

Backventil

Skjutbar kopplingshylsa

Vattenmätarbrunn
I vissa fall kan det vara aktuellt att montera vattenmätaren utomhus. Den ska i så fall
monteras i en vattenmätarbrunn, med möjlighet att hissa upp konsolen för service och
kontroll. Kontakta oss för ytterligare information om vilka krav som gäller.

Brukningsavgift
När du har betalat anläggningsavgiften och kopplats in till det allmänna ledningsnätet
betalar du sedan en årlig brukningsavgift. Avgiften består av en fast och en rörlig del som
beror på hur mycket vatten du förbrukar. Läs mer om avgifterna i VA-taxan eller på
kommunens webbplats, www.almhult.se/vattenmatare.
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