Anmälan om Vatten och avloppsinstallation
Anmälan ska vara VIVAB tillhanda senast tre månader innan önskat inkopplingsdatum.
OBS! Planritning samt VA-ritningar måste bifogas anmälan.
Mer information finns på www.vivab.info. Skicka blanketten till vivab@vivab.info eller
VIVAB, Box 110, 311 22 Falkenberg. Ifyllnadshjälp hittar du på nästa sida.
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Anmälan gäller:
Ny anslutning

2

Ändrat antal
lägenheter

Ändrad
tomtyta

Ändrad bruttoarea
verksamhetslokaler

Byggvatten

Förfrågan
om pris

Uppgifter om fastigheten:

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Postnummer + ort
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Önskat datum för inkoppling

Uppgifter om fastighetsägare och fakturamottagare:

Fastighetsägare

Telefonnummer

Personnummer/organisationsnummer

Namn på ev ytterligare ägare

Telefonnummer

Personnummer/organisationsnummer

Adress

E-post

Postnummer + ort

Kontaktperson (vid företag)

Telefonnummer

E-post
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Typ av byggnad:
En/tvåbostadshus

Antal lägenheter:

Används som fritidshus:

Gäststuga/tillbyggnad med: Kök/kokvrå/pentry?
Flerbostadshus

Antal lägenheter:

Annan byggnad:			
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Ja

Nej

Ja

Toalett?

Nej
Ja

Nej

Sammanlagd bruttoarea övriga lokaler:
Sammanlagd bruttoarea:

Anslutning till:

Dricksvatten (V)
Nyanläggning

Spillvatten (S)
Sprinkler

Dagvatten (Df / Dg)

Nyanläggning

Fettavskiljare

Nyanläggning

Omläggning

Omläggning

Oljeavskiljare

Omläggning

Dimension utvändig:

Dimension utvändig:
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VVS-installatör för arbetets utförande (alternativt kontrollansvarig enligt PBL):

Företag
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Dimension utvändig:

Kontaktperson (vänligen texta)

Telefonnummer

Underskrift:

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

Datum

Underskrift fastighetsägare

Personuppgifter i anmälan behandlas enligt gällande dataskyddsförordning. Genom att lämna in anmälan medger du att informationen får lagras i våra register för att vi ska
kunna tillhandahålla VA-tjänster. Läs mer om VIVAB:s personuppgiftspolicy på www.vivab.info/personuppgifter.

Ifyllnadshjälp till anmälan av vatten- och avloppsinstallation

När det är dags att sätta upp vattenmätaren och släppa på vattnet beställer du detta av vattenmätarverkstaden
som du når via vår Kundtjänst, tfn 0757-27 40 00. Observera att det endast är VIVAB:s personal som får hantera ventilen i gatan.
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Anmälan gäller

Här anger du vad din anmälan gäller:
Ny anslutning - Ange om anmälan gäller nyanslutning eller kompletterande anslutning på fastigheten.
Ändrat antal lägenheter - Kryssa i och fyll i antal lägenheter under punkt 4.
Ändrad bruttoarea verksamhetslokaler - Kryssa i och fyll i antal m3 under punkt 4.
Ändrad tomtyta - Kryssa i och fyll i ytan m2 under punkt 4.
Byggvatten - Ange om du önskar byggvatten under byggtiden.
Förfrågan om pris - Ange om du endast önskar en prisuppgift. Gör du enbart en prisförfrågan är inte underskriften bindande men det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter ändå för att vi ska kunna göra en
beräkning.
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Uppgifter om fastigheten

Här fyller du i information om fastigheten som ska anslutas till VA-anläggningen. Vi behöver fastighetsbeteckning och adress för att undersöka möjlighet till anslutning. Det är viktigt att du fyller i datum då du önskar
inkoppling.
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Uppgifter om fastighetsägare

Vi behöver ha kontaktuppgifter till dig som är fastighetsägare för att behandla din anmälan. Om fastighetsägaren är ett företag är det viktigt att du fyller i namn och telefonnummer till kontaktpersonen.
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Typ av byggnad

BTA betyder bruttoarea. Även källare och vind ska räknas in i BTA, friliggande lagerbyggnader räknas endast
med om byggnaden är ansluten till vatten och/eller avlopp.
En/tvåbostadshus --> Ange om det är en villa, hur många lägenheter (bostadsenheter) det finns i villan och om
den används som fritidshus. Attefallshus som kan nyttjas separat räknas som lägenhet.
Gäststuga/tillbyggnad --> Om gäststuga eller liknande byggnad med ett separat kök/pentry/kokvrå eller badrum med koppling till VA-anläggningen kommer att finnas, anges detta här.
Flerbostadshus --> Ange hur många lägenheter det kommer att finnas i huset samt BTA för lokaler, gemensamhetsutrymmen, parkeringshus etc. Med lägenhet avses bostadsenhet som kan utnyttjas fristående (dock
behövs ej egen ingång finnas) med toalett samt kök/pentry/kokvrå.
Annan byggnad --> Kan vara t ex industri, daghem, vårdhem, simhall, parkeringshus etc. Ange BTA för ytan
som byggnaden utgör.
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Anslutning till

Här kryssar du för ändamål med anslutningen, dvs vilka typer av anslutningar som du vill göra. Verksamheter
som ska utrustas med fettavskiljare är t.ex. restaurang, gatukök, storkök, bageri, livsmedelsbutik, livsmedelsindustri m.fl. Oljeavskiljare behövs t.ex. för parkeringsgarage, verkstad, biltvätt, industri, bensinstation m.fl.
I broschyren ABVA finns utförlig lista över verksamheter som måste ha fett- eller oljeavskiljare. Dimension
behöver enbart anges för verksamheter, ej för villa inom verksamhetsområde.
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VVS-installatör / Kontrollansvarig enligt PBL (Plan och bygglagen)

Ange vem som är ansvarig för installationen av VVS (det går bra attkompletter med senare). Det är viktigt att
du fyller i kontaktuppgifter. Gör du enbart en förfrågan om pris behöver du inte fylla i denna uppgift.
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Underskrift

Här ska fastighetsägaren underteckna. Vid enbart förfrågan är inte underskriften bindande för anmälan utan
komplettering krävs efter mottagen information om pris.
Vatten och Miljö i Väst AB Tel 0757 - 27 40 00 Postadress Box 110, 311 22 Falkenberg www.vivab.info

