
 
 
 
 

ANSÖKAN 
- anslutning till kommunens 
vatten- och avloppsanläggning 

 
 
 

Sökande 
 

 
 
 
 
 
Blanketten skickas till 
 

Örkelljunga kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 

Fastighetsägare Personnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefon bostad Telefon arbetet 

 
Byggnadsplats/Anläggningens plats 
 
Fastighetsbeteckning Fastighetsareal (kvm) 

Adress Postnummer Postadress 

 

Ansökan avser 
 

 

Nybyggnation Till-/ombyggnation Ändring 
 

Enbostadshus Flerfamiljshus Industri Annat 
Om annat är kryssat 

Antal lägenheter Verksamhetsyta/Byggnadens yttermått (kvm) 

 

Installationens omfattning/Önskad servis 
 

 

Vatten 
Önskad dimension 

 

Spillvatten 
Önskad dimension 

 

Dagvatten 
Önskad dimension 

 

Annat 
Sprinkler, speciella önskemål etc. 

 

Befintlig mätare 
 

Plombering 
 

Byggvatten (avgift för vatten under byggtiden skall debiteras nedanstående) 
 
Beställare Byggvatten önskas den 

Adress 

Beställarens underskrift 

 
 
 
 
 
 



Teknisk beskrivning 
 

Vatteninstallation 
Höjdläge för högsta vattenuttag (ange i meter) Behov av tryckstegring 

 Nej  Ja 
 

Spillvatteninstallation 
 
Antal boende i fastigheten Höjdläge för lägsta utsläppspunkt (ange i meter) 

Sannolikt flöde (l/s) Behov av backventil: 
                            Nej                Ja 

 

Dagvatten 
 
Dagvatten ansluts till Anslutning till 

Dagvattenledning             Annan lösning 
Dränering ansluts till Dränering ansluts till 

Dagvattenledning             Annan lösning 
Tomtyta (kvm) Hårdgjorda ytor t ex tak, garageinfart (kvm) 

 

Allmänna upplysningar 
 
Entreprenör för VA-installation 

Ansvarig arbetsledare 

VA-konsult 

Anmärkningar 

 

OBS! Anslutning får ej ske utan medgivande från kommunens VA-avdelning. 
 

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att iakttaga gällande bestämmelser för brukande av 
Örkelljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). 

 

Ort och datum 
 

Namnteckning Namnförtydligande 
 
 
 

Noteringar (ifylls av Örkelljunga kommun) 
 
Anslutning beviljad den Av Anslutningen utförd den Av 

Mätare Qn (kbm/h) Preliminär förbrukning (kbm/år) 

Anslutningsavgift (kr) Fakturerad 
Ja Nej 

Anmärkningar 

 


	Fastighetsägare: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Postadress: 
	Telefon bostad: 
	Telefon arbetet: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsareal kvm: 
	Adress_2: 
	Postnummer_2: 
	Postadress_2: 
	Nybyggnation: Off
	Tillombyggnation: Off
	Ändring: Off
	Enbostadshus: Off
	Flerfamiljshus: Off
	Industri: Off
	Annat: Off
	Om annat är kryssat: 
	Antal lägenheter: 
	VerksamhetsytaByggnadens yttermått kvm: 
	undefined: Off
	Önskad dimension: 
	undefined_2: Off
	Önskad dimension_2: 
	undefined_3: Off
	Önskad dimension_3: 
	undefined_4: Off
	Sprinkler speciella önskemål etc: 
	Befintlig mätare: Off
	undefined_5: Off
	Beställare: 
	Byggvatten önskas den: 
	Adress_3: 
	Höjdläge för högsta vattenuttag ange i meter: 
	Nej: Off
	Ja: Off
	Antal boende i fastigheten: 
	Höjdläge för lägsta utsläppspunkt ange i meter: 
	Sannolikt flöde ls: 
	Nej_2: Off
	Ja_2: Off
	Dagvatten ansluts till: 
	Dagvattenledning: Off
	Annan lösning: Off
	Dränering ansluts till: 
	Dagvattenledning_2: Off
	Annan lösning_2: Off
	Tomtyta kvm: 
	Hårdgjorda ytor t ex tak garageinfart kvm: 
	Entreprenör för VAinstallation: 
	Ansvarig arbetsledare: 
	VAkonsult: 
	Anmärkningar: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 


