Ansökan om anslutning till kommunalt VA
Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna Va-anläggningen ska göra en skriftlig ansökan på
denna blankett och bifoga kopior på beviljade bygglov. Blankett och kopior på bygglovshandlingarna skickas till Ronneby
Miljö och Teknik AB, 372 80 Ronneby. Du hittar ifyllnadshjälp på nästa sida.

1.

ANSÖKAN GÄLLER

Nyanslutning

Tillbyggnad

Ombyggnad

Ändring av fastighetsyta

2. TYP AV ANSLUTNING
Dricksvatten
Spillvatten
Dagvatten fastighet
3.

FASTIGHET

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Postnummer

Ort

4.

SÖKANDE Endast ett namn vid flera delägare

Fastighetsägare (namn)

Personnummer

Adress

Ev kundnummer

Postnr ort

Telefon/ mobil

Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren)

Telefon/mobil

E-post

5.

TYP AV BYGGNAD

Enbostadshus. Finns gäststuga/tillbyggnad med separat kök eller badrum JA

antal___st.

NEJ

Flerbostadshus. Antal lägenheter: ________st.
Annan verksamhet :_____________________________Sammanlagd bruttoarea( BTA) :___________m²
För annan verksamhet, ange sannolikt maxflöde genom mätstället :_______________liter per sekund
Fettavskiljare JA

NEJ

Oljeavskiljare

JA

NEJ

6. KOPIOR PÅ BEVILJADE BYGGLOV
Bifogas
Bifogas ej
7.

UNDERSKRIFT

Datum

Ort

Fastighetsägares underskrift

Hantering av personuppgifter: Det är viktigt för oss på Ronneby Miljö & Teknik AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina
personuppgifter . Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi spara hos oss.
Du kan läsa mer på www.ronneby.se/miljoteknik

Ansökan om anslutning till kommunalt VA
Ifyllnadshjälp till ansökan om anslutning till kommunalt VA.

Denna ansökan är första steget till en kommunal VA-anslutning. När vi har fått din ansökan så kontrollerar vi
dina möjligheter till en anslutning till den kommunala Va-anläggningen. Därefter får du ett besked om
anslutning är möjlig. Är anslutning möjlig så upprättar Miljöteknik en förbindelsepunkt. Därefter skickar vi en
faktura på anläggningsavgiften. Först när fakturan är betald till Miljöteknik får ni ansluta till förbindelsepunkten.
När anslutningen är gjord skall Miljöteknik besiktiga anslutningen. När den invändiga installationen mot
förbindelsepunkten är färdig skickar ni in en slutanmälan och via denna blankett beställs även en vattenmätare.
Observera att det endast är Miljötekniks personal som får hantera servisventilen i förbindelsepunkten.
1. Ansökan gäller
Här anges om ansökan gäller nyanslutning eller om det gäller förändringar till befintlig
anslutning.
2.

Typ av anslutning
Här anges vilken vattentjänst fastigheten vill ansluta till.

3.

Uppgifter om fastigheten
Här anges fastighetsbeteckning och fastighetens adress.

4.

Uppgifter om sökande
Här anges vilken som är fastighetsägare och kontaktuppgifter till sökande eller till eventuell
kontaktperson.

5.

Typ av byggnad
Här anges vilken typ av bebyggelse det finns på fastigheten
Enbostadshus är en byggnad med endast en bostadsenhet i, till exempel en villa eller ett
fritidshus. Om det finns gäststuga eller annan fristående byggnad på fastigheten som har kök
eller badrum så skall det anges hur många byggnader utöver enbostadshuset som har detta.
Flerbostadshus är byggnad med flera bostadsenheter i samma byggnad
Annan verksamhet
Här anges vad för verksamhet som bedrivs på fastigheten och byggnaden/byggnadernas
sammanlagda bruttoarea
Ange sannolikt maxflöde på vatten genom mätstället.
Ange om det kommer att installeras fettavskiljare och/eller oljeavskiljare.
Skall fettavskiljare installeras ska anmälan ske till Miljöteknik på separat anmälan.

6.

Kopia på beviljade bygglov.
Anger om kopior bifogas eller ej. Beviljade bygglovshandlingar behövs för att beräkna
anläggningsavgiften.

7.

Underskrift
Här skriver du under och i samband med detta så förbinder du dig att följa gällande allmänna
bestämmelser för brukande av Ronneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
(ABVA) samt att erlägg anläggnings- och brukningsavgift enligt gällande taxa.

Hantering av personuppgifter: Det är viktigt för oss på Ronneby Miljö & Teknik AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina
personuppgifter . Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi spara hos oss.
Du kan läsa mer på www.ronneby.se/miljoteknik

