
Vatten och avloppsinstallation 
Anmälan för anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
Använd gärna ifyllnadshjälpen (varje del är märkt med en siffra) på baksidan/sidan 2.

       Anmälan                                 Förfrågan om pris

Anmälan ska vara Sigtuna Vatten & Renhållning tillhanda senast två månader innan önskat inkopplingsdatum. Planritning samt VA- 
ritningar måste bifogas anmälan som skickas till Sigtuna Vatten & Renhållning, 195 85 Märsta eller via e-post: info@sigtunavatten.se.

Uppgifter om fastigheten

Fastighetsbeteckning Gatuadress  
Tomtyta      ______________  m2 

 

Postnummer + ort Önskat datum för inkoppling

  

Uppgifter om fastighetsägare

Namn Telefonnummer Personnummer/organisationsnummer

Kontaktperson (endast vid företag) Direktnummer till kontaktperson (vid företag) E-post till kontaktperson

Adress Postnummer + ort E-post

Namn på ev ytterligare ägare Telefonnummer Personnummer/organisationsnummer

  

Anmälan avser anslutning

      vid nybyggnad          vid tillbyggnad         vid ombyggnad          _________________________________________________________
  

Typ av byggnad

       Villa  Finns gäststuga/tillbyggnad med separat kök/badrum?                  Ja        Nej

       Fritidshus  Finns gäststuga/tillbyggnad med separat kök/badrum?         Ja        Nej

       Flerbostadshus  Antal lägenheter: ______ BTA för lokaler: _________

       Annan byggnad:_________________________  BTA: ___________

 

Anslutning till

 Dricksvatten (V) Spillvatten (S) Dagvatten (Df / Dg)

      Nyanläggning       Sprinkler

      Omläggning    

Beräknat flöde (l/s):   _________________ 

Dimension utvändig: ________________

       Nyanläggning       Fettavskiljare

       Omläggning         Oljeavskiljare
 

Dimension utvändig: ________________

       Nyanläggning       

       Omläggning         
 

Dimension utvändig: ________________

  

VVS-installatör för arbetets utförande (alternativt kvalitetsansvarig enligt PBL)

Företag
 

Kontaktperson (var vänlig texta) Telefonnummer

 

Underskrift

Undertecknad förbinder sig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt 
atterlägga anläggnings- och brukningsavgifter enligt gällande taxa.

_________________________________                                    ____________________________________________ 
Datum                                                                                     Underskrift fastighetsägare

Personuppgifter i anmälan kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Genom inlämnade av anmälan medger du att informa-
tionen du lämnar får lagras och bearbetas i våra register.
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Förklaring och instruktioner av blanketten
Första steget till en VA-anslutning är att fylla i blanketten och skicka in den. Därefter skickas faktura för anläggningsavgift ut, och  
servisledning med förbindelsepunkt upprättas. Fakturan ska vara betald och vattenmätare ska vara uppsatt innan inkoppling till VA- 
anläggningen utförs. Vattenmätaren ägs av oss och du kan beställas uppsättning genom att skicka e-post till info@sigtunavatten.se,  
alternativt telefon 08-409 251 01. Observera att enbart vår personal eller vår entreprenör får hantera ventilen i gatan.

ABVA, allmänna bestämmelser för användandet av Sigtuna kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar samt VA-taxan gäller för alla 
kunder med abonnemang hos oss.

1 Anmälan eller förfrågan
Här kryssar du i om du vill göra en anmälan eller enbart en förfrågan på anläggningsavgiftens storlek. Gör du enbart en prisförfrågan behövs 
ingen underskrift.

2 Uppgifter om fastigheten
Här fyller du i information om fastigheten som ska anslutas. Det är viktigt att du fyller i datum när du önskar inkoppling. 

3 Uppgifter om fastighetsägare
Kontaktuppgifter till fastighetsägare behövs. Om fastighetsägaren är ett företag är det viktigt att du fyller i namn och telefonnummer till  
kontaktperson.

4 Anmälan avser anslutning
Kryssa för den typ av byggnation du ska göra.

5 Typ av byggnad
Villa eller fritidshus: Om gäststuga eller liknande med ett separat kök eller badrum med koppling till VA-anläggningen kommer att finnas vill vi 
att du anger det här.

Flerbostadshus: Ange hur många lägenheter det kommer att finnas i huset.

Annan byggnad: Kan vara t.ex. lager, industri, kontor, vårdhem, förskolor, parkeringshus och skolor etc. Ange BTA för ytan som byggnaden 
utgör.

BTA betyder bruttoarea. För annan byggnad räknas varje påbörjad 150 m2 BTA som en lägenhet.

6 Anslutning till
Här kryssar du för vilken typ av nyttighet du vill ha. Verksamheter som ska ha fettavskiljare är t.ex. restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, 
gatukök, bageri m fl. Oljeavskiljare kan behövas för parkeringsplatser om inte annan oljeavskiljande lösning godkänns. Oljeavskiljare behövs 
t.ex. vid bensinstationer, verkstad, industri, biltvätt m fl. 

7 VVS-installatör för arbetets utförande (alternativt kontrollans-
varig enligt PBL) 
Ange vem som blir ansvarig för installationen av VVS. Behövs inte fyllas i vid prisförfrågan.

8 Underskrift
Här ska fastighetsägaren underteckna. Behövs inte vid enbart prisförfrågan.


