Anmälan om anslutning till allmän VA-anläggning
Ifylld blankett skickas till tekniska.forvaltningen@hudiksvall.se eller Hudiksvalls kommun, Vatten- och
avloppsverksamheten,824 80 Hudiksvall. Ifyllnadshjälp hittar du på blankettens baksida.

1

Anmälan gäller

Nyanslutning

2

Tillbyggnad

Ombyggnad

Uppgifter om fastigheten och fastighetsägaren

Namn

Person- eller organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Postnummer och postort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Kontaktperson, (vid företag):

Kontaktperson, telefonnummer:

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

3

Uppgifter om byggnaden

Enbostadshus

Finns gäststuga med kök och badrum?

Flerbostadshus

Antal lägenheter:

Annan verksamhet:

4

Ja

Nej

Sammanlagd bruttoarea övriga lokaler:

m2

Sammanlagd bruttoarea (BTA):

m2

Anslutning till

Dricksvatten

Spillvatten

Dagvatten/dränvatten

Dimension (mm):

Dimension (mm):

Dimension (mm):

Sannolikt flöde i fbp
(l/s):

Sannolikt flöde i fbp
(l/s):
Fettavskiljare:
Oljeavskiljare:

Önskemål om tidpunkt för anslutning

5

Underskrift

Undertecknad förbinder sig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).

Datum

Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande

Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler.
Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

Ifyllnadshjälp till anmälan om anslutning till allmän VAanläggning

Gå gärna in på vår hemsida www.hudiksvall.se under avsnittet Bo & leva för information om vad
som gäller för kommunalt vatten och avlopp. Där hittar du till exempel ABVA, VA-taxan, riktlinjer
för sprinkleranläggningar, riktlinjer för utsläpp från yrkesmässig verksamhet samt information hur
vattenmätarplatsen ska utformas.

1. Anmälan gäller
Här anges om ansökan gäller nyanslutning eller om det gäller förändringar till befintlig anslutning.
Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett i vilken riktning det sker.
Ombyggnad är en typ av ändring av byggnad, t.ex. att bygga om lokaler till lägenheter.

2. Uppgifter om fastigheten och fastighetsägaren
Här anges vilken som är fastighetsägare och kontaktuppgifter till sökande eller eventuell
kontaktperson. Även fastighetsbeteckning och fastighetens adress ska anges.

3. Uppgifter om byggnaden
Här anges vilken typ av byggelse det finns på fastigheten.
Enbostadshus är en byggnad med endast en bostadsenhet. Ange om det finns en gäststuga med egen kök
och badrum med koppling till VA-anläggningen.
Flerbostadshus är en byggnad med flera bostadsenheter i samma byggnad. Ange antal
lägenheter och sammanlagd bruttoarea för övriga lokaler, t.ex. samlingslokal. Om anmälan gäller
tillbyggnad eller ombyggnad anges vad som gäller efter att åtgärden är utförd.
Vid annan verksamhet ska det anges vad det är för verksamhet som bedrivs på fastigheten och
byggnaden/byggnadernas
sammanlagda
bruttoarea.
Om
anmälan
gäller
tillbyggnad eller
ombyggnad anges vad som gäller efter att åtgärden är utförd.

4. Anslutning till
Här anges vilka typer av anslutningar som du vill göra. Observera att dag- och dränvatten inte får tillföras den
kommunala spillvattenledningen.
Dimension och sannolikt flöde i förbindelsepunkten (fbp) behöver inte anges för enbostadshus.
Verksamheter som ska utrustas med fettavskiljare är t.ex. restaurang, storkök, gatukök, bageri m.fl.
Oljeavskiljare behövs för t.ex. parkeringsgarage, verkstad, bilvätt m.fl.
Ange eventuella önskemål om tidpunkt för anslutning. Tänk på att vara ute i god tid med anmälan.

5. Underskrift
Här ska fastighetsägaren underteckna.
Blanketten kan antingen skickas till tekniska.forvaltningen@hudiksvall.se eller via vanlig postgång till
Hudiksvalls kommun, Vatten- och avloppsverksamheten, 824 80 Hudiksvall.
Bifoga en situationsplan som visar ledningsdragning och dimensioner mellan byggnad och önskad
förbindelsepunkt.

