VA-anmälan

Beställning av VA-anslutning för småhus
Skicka ifylld blankett till: Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad, VA-anmälan, 449 80 Alafors eller per e-post till VA@ale.
se Skriv VA-anmälan för fastighet X:X i ämnesraden. Bifoga nybyggnadskarta/situationsplan som visar ledningar samt
övriga VA–installationers tänkta läge inom fastigheten. VA–enheten behandlar endast komplett beställning.
Fastighet som ska anslutas
Fastighetsbeteckning
Adress

Tomtyta m2
Postnummer

Uppgifter om byggnationen

Postort

 Nybyggnad

Placering av vattenmätare:

 Om- eller tillbyggnad

Planerad byggstart (datum):

 Omläggning

Planerat inflyttningsdatum:

Bostadsfastighet med

lägenhet/lägenheter

Övrig information om anslutningen

(Antal lägenheter = bostäder. 1 villa = 1 lgh, parhus = 2 lgh osv.)

Komplementbyggnad/Attefallshus

 Dricksvatten

 Dagvatten - Redovisa placering av utjämnings–

 Spillvatten

eller fördröjningsmagasin i ritning

Information

Ritningar med VA-installationer inom fastigheten ska bifogas.
Kontaktperson/kontrollansvarig enligt PBL (som VA-enheten kan kontakta vid frågor)
Namn

Adress

Postnummer

Postort

E-post

Telefonnummer

Lagfaren fastighetsägare

Personnr/organisationsnummer

Gatuadress (fakturaadress)

Postnummer

Postort

Telefonnummer

Mobil

E-post

Fastighetsägarens förbindelse
Denna beställning innebär att jag som lagfaren ägare av fastigheten förbinder mig att följa gällande taxa och bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Lagfaren ägare är betalningsansvarig för beställd anslutning. Om flera personer är lagfarna ägare till fastigheten kontaktas endast ovanstående ägare som företrädare för samtliga ägare.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

VA–enhetens anteckningar
Ärendet inkom datum: .................................................. Ärendenummer: ..........................................................
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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Namn

Liten ordlista
Anmälningspliktig åtgärd
Enligt plan- och bygglagen, (PBL), kan en åtgärd som inte behöver lov ändå kräva en anmälan. Dessa typer av åtgärder
kan exempelvis vara om du ska göra förändringar i fastighetens VA-installationer så som att dränera om eller bygga ett
Attefallshus som du vill koppla in till vatten- och avloppssystemet. Det betyder att du måste anmäla detta till kommunens
Sektor samhällsbyggnad.
Attefallshus

Fristående byggnad på tomten om högst 25 m2
Vill du inreda med kök/kokvrå/kokskåp, toalett/dusch och sov-/allrum och installera vatten
och avlopp i ditt Attefallshus krävs en VA-anmälan.

Avlopp

Samlingsnamn för dag, drän- och spillvatten.

Bostadsenhet/lägenhet

Med bostadsenhet/lägenhet avses ett bostadsutrymme som har ett eller flera sov/bostadsrum,
kök/kokvrå/kokskåp samt utrymme för personlig hygien - toalett och dusch.

Dagvatten

Nederbörds-, regn- och smältvatten.

Dräneringsvatten

Vatten som avleds genom dränerande skikt och dränrör för till exempel husgrund

Dricksvatten

Kallvatten för bland annat dryck, hygien och hushållsändamål.

Fördröjningsmagasin

Magasin som kan uppehålla dagvatten inom tomten och leda ut ett reglerat vattenflöde.

Komplementbyggnad

Exempelvis fristående uthus, garage eller växthus.

Lagfaren ägare

Den/de som är registrerade i fastighetsregistret som ägare till fastigheten.

Spillvatten
men.

Hushållsavlopp – förorenat vatten från toalett, dusch, bad, tvätt, disk och golvbrunnar i våtutrym-

Föreskrifter gällande anslutning till kommunalt vatten och avlopp
ABVA 2008 (allmänna bestämmelser om brukande av Ale kommuns allmänna VA-anläggning) samt vid var tid gällande
VA-taxa gäller om inte annat avtalats därom. VA-anmälan ska göras även om anläggningsavgiften ingår i tomtpriset eller
regleras i särskilt avtal. Bifoga köpekontrakt och/eller avtal.
Anläggningsavgiften ska vara betald innan anslutning får ske.
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