Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät
Vill du ansluta till kommunens vatten- och/eller avloppsnät?
Ligger din fastighet inom verksamhetsområde för kommunens vatten- och avloppsanläggningar har
du rätt att ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet). Om din anläggning för
dricksvatten och/eller avlopp inte håller minst samma miljöstandard som den allmänna
VA-anläggningen ska din fastighet anslutas till det kommunala VA-nätet. Det är fastighetsägaren som
ska bevisa att fastigheten inte behöver kommunalt VA.
Det kan finnas möjlighet för dig att ansluta till det kommunala VA-nätet även om din fastighet inte
ligger inom verksamhetsområdet.

Så här ansluter du
Fyll i blanketten Ansökan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät och skicka in den till
Nodava. När vi har fått in ansökan kan vi undersöka förutsättningarna för din fastighet att ansluta.
Vi ser om anslutningen är möjlig och vad det kommer att kosta dig. Vi bedömer också hur lång tid vi
räknar med att det tar innan du kan ansluta din fastighet.
Om det finns möjlighet att ansluta din fastighet till den kommunala VA-nätet så kommer Nodava att
bygga ut och meddela en förbindelsepunkt till din fastighet. När det har skett inträder fastighetens
avgiftsskyldighet enligt gällande VA-taxa. Det är i förbindelsepunkten som ni kopplar på er privata
VA-anläggning. Observera att ändringar av den privata VA-anläggningen även ska anmälas till
kommunen.
Fyll i blanketten och skicka den till:
Nodava AB
Box 100
794 22 ORSA
Eller via e-post till info@nodava.se

Nodava AB är driftbolag för de kommunala VA-huvudmännen i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Diarienr: ……………….....
Anläggningsnr: ……………….....

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät
Fastighetsägare
Sökande 1

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

Mejladress

Adress
Sökande 2

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

Mejladress

Adress

Fastighet som ska anslutas
Fastighetsbeteckning
Adress

VA-installation avser
VA-tjänster
☐ Dricksvatten
☐ Enfamiljshus

☐ Spillvatten
☐ Flerfamiljshus

☐ Dagvatten
Antal lägenheter 1

Annan byggnad (ange vad)

Beräknad inflyttning

Bruttoarea, m2

Tomtarea, m2

Kommer fastigheten ha tryckstegring?
☐ Ja
☐ Nej
Finns källare?
☐ Ja
☐ Nej
Höjdläge för högsta vattenuttag, meter

Anslutning via gemensamhetsanläggning
☐ Ja
☐ Nej
Byggvatten önskas 2
☐ Ja, fr.om. …./…. 20…..
☐ Nej
Höjdläge för lägsta avloppsenhet, meter

Vad ska anslutas till dagvatten?
☐ Regnvatten
☐ Dränvatten
1
Med lägenhet avses en bostadsenhet.
2
Vid byggvatten kan kvalitet och tryck inte garanteras.
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Diarienr: ……………….....
Anläggningsnr: ……………….....

Annan VA-installation (till exempel utbyte av servis, installation av fett-/oljeavskiljare 3)

3

Fettavskiljare ska installeras i alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel.
Fettavskiljaren ska följa svensk standard, SS-EN 1825–1 och SS-EN 1825–2.
Oljeavskiljare ska installeras i verksamheter där det finns risk för att olja eller förorenat vatten kan nå
spill- eller dagvattennätet.

För exploatörer, om ansökan gäller enfamiljshus gå vidare till Allmänna upplysningar
Vatteninstallation
Sannolikt flöde, liter/sekund

Spillvatteninstallation
Sannolikt flöde, liter/sekund

Dagvatteninstallation
Sannolikt flöde, liter/sekund

Allmänna upplysningar
Entreprenör för VA-installation

Telefon

Ansvarig arbetsledare

Telefon

Ansvarig för dimensionering

Telefon

Övrig information
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Diarienr: ……………….....
Anläggningsnr: ……………….....

Renhållning
Kom ihåg att beställa sluttömning om du har enskilt avlopp (avloppsbrunn eller slamtank) och
avsikten är att ta avloppet ur bruk. När sluttömningen är gjord tas avloppsbrunnen bort ur
kundregistret. Om du inte beställer sluttömning så kan det innebära onödiga tömningskostnader för
dig.

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

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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