
VA-ANSÖKAN
Anslutning för bostadsändamål Diarienummer: 

Inkom den:  

Postadress: Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog. Besöksadress: Tingsbacka, Storgatan 20. Telefon: 0961-140 00 

Organisations nr: 212000-2668. Webb: www.arjeplog.se. E-post: kommun@arjeplog.se 

VA-ansökan skicks till: Arjeplogs Kommun, att: Tekniska/VA, 938 81 Arjeplog 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Postadress 

Fastighetens tomtyta i m² 
Situationsplan med önskemål om läget av förbindelsepunkt bifogas. 

Fastighetens användning 

      Enfamiljsbostad       Flerfamiljsbostad Antal lägenheter? _______

      Annan användning:

Byggnads area i m²

Beräknad inflyttning (ny byggnation) Byggnadsår (bef. byggnation) 

Ansökan avser 

Vatten Avlopp Dag- & Dränvatten 

Sökande 
Jag förbinder mig att följa gällande bestämmelse för brukande av kommunens allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar (ABVA) 

Namn Personnummer/Org. nummer 

Adress Postnummer Postort 

Telefon Mobiltelefon Epost 

Glöm inte att skriva under ansökan längst ner på sidan 2. 



VA-ANSÖKAN
Anslutning för bostadsändamål Diarienummer: 

Inkom den:  

Postadress: Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog. Besöksadress: Tingsbacka, Storgatan 20. Telefon: 0961-140 00 

Organisations nr: 212000-2668. Webb: www.arjeplog.se. E-post: kommun@arjeplog.se 

Hur ansökan går till och vad händer sedan: 

1. Fastighetsägaren lämnar in en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp till

Arjeplogs Kommun i god tid innan byggstart.

2. En prövning görs av kommunens VA-enhet för att se vilka tjänster Kommunen kan erbjuda inom 
det berörda området (Alla områden är idag inte förberedd för avledande av yt- och dränvatten via ledningsnät), 
att fastigheten infinns inom VA verksamhetsområdet. Samt att fastigheten uppfyller kraven för att 
få anslutas mot kommunalt vatten och avlopp. Vid äldre redan bebyggda fastigheter så kan en 
besiktning komma att krävas av fastighetens och byggnad-ens/-ernas invändiga ledningsnät. Detta 
för att säkerställa att skick och funktion inte avviker på sådant sätt att funktionen på VA-

anläggningarna äventyras.

3. Fastighetsägaren får besked om beslut eller ev. komplettering kan komma att efterfrågas. Här

meddelas även anläggningsavgiftens storlek.

4. Kommunen ordnar med framdragning av ledningar och etablerar en anslutningspunkt för de valda

och beviljade tjänsterna (Spill + Vatten + (ev. Dag&Drän)). Har inget önskemål om läge för

anslutningspunkterna inkommit så placeras förbindelsepunkten på lämpligt ställe just intill

tomtgränsen.

5. En faktura skickas ut tillsammans med en karta där placeringen av förbindelsepunkterna framgår.

Fastighetsägaren har inte rätt att koppla på sig mot kommunens ledningsnät förens fakturan är

betald.

6. Fastighetsägaren kopplar in sig mot förbindelspunkten och bokar tid för besiktning hos VA-

ansvarige på Kommunen i god tid innan schakten återfylls. I annat fall står fastighetsägaren för 
kostnader för uppschaktning i området kring förbindelsepunkten samt kostnader för åtgärdande av 
eventuellt uppkomna fel i framtiden. 

7. När inkopplingen är utförd så skall fastighetsägaren inkomma med en karta där förläggning av

fastighetens ledningar inne på tomten framgår. När denna karta har inkommit samt att

inkopplingen är godkänd så öppnas servisventilen på begäran av fastighetsägaren.

Glöm inte att ta del av gällande bestämmelser och regler för användandet av ”Allmänna bestämmelser för 

användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. (ABVA07)  

ABVA finns att ladda ner på kommunens hemsida på adress www.arjeplog.se  Kommun->Bygga, bo och 

miljö->Vatten och avlopp så finns länk på höger sida under användbara länkar. Eller på adress  

http://www.arjeplog.se/download/18.4843a03313410dd5cd58000522/1349857695914/ABVA-

Arjeplog.pdf 

Underskrift 
Datum Fastighetsägare Datum Sökande(om annan än fastighetsägare) 

http://www.arjeplog.se/
http://www.arjeplog.se/download/18.4843a03313410dd5cd58000522/1349857695914/ABVA-Arjeplog.pdf
http://www.arjeplog.se/download/18.4843a03313410dd5cd58000522/1349857695914/ABVA-Arjeplog.pdf

	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetens adress: 
	Postadress: 
	Fastighetens tomtyta i m²: 
	Antal lägenheter: 
	Annan användning: 
	Byggnads area i m²: 
	Beräknad inflyttning ny byggnation: 
	Byggnadsår bef byggnation: 
	Namn: 
	PersonnummerOrg nummer: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Telefon: 
	Mobiltelefon: 
	Epost: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Vatten: Off
	Avlopp: Off
	Dag_Drän: Off
	Önskemål_lämnat: Off
	Group8: Off


