
Sid 1 (2) 

Utdelningsadress* Postort* 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Typ av fastighet* 

Enbostadshus 

Total tomtyta, m2  Total byggnadsyta (bruttoarea), m2 

Flerbostadshus 

 Antal lägenheter 

Industri 

Total tomtyta, m2  Total byggnadsyta (bruttoarea), m2 

Total tomtyta, m2  Total byggnadsyta (bruttoarea), m2 

Handel 

Total tomtyta, m2 

Obebyggd fastighet 

Total tomtyta, m2  Total byggnadsyta (bruttoarea), m2 

Annan fastighet 

 Typ av fastighet 

Gemensamhetsanläggning och/eller samfällighet* 

Ja 

Nej 

VA-installation* 

Dricksvatten 

Spillvatten 

Dagvatten 

Lätt Tryck Avlopp (LTA-enhet) 

Hur omhändertas dagvattnet? 

Ansluts till dagvattenledning 

Omhändertas lokalt 

Ansökan om servisanslutning och 
byggvatten till kommunalt vatten 
och avlopp 

* = Obligatorisk uppgift

Kinda Kommun, VA-enheten 

Box 1, 590 40 Kisa

sbn@kinda.se, 0494-190 72

Om byggvatten önskas, datum from-tom
Byggvatten 



Sid 2 (2) 

Datum och sökandens underskrift* Namnförtydligande* 

Beslut 

 Anslutning beviljad, datum Beviljad av Anläggningsnummer Taxekod 

Övriga upplysningar 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda innan anläggningen tas i bruk.

För påkoppling av byggvatten och vattenmätaruppsättning, ring kommunen. OBS! Återfyllning av kopplingspunkt till kommunala delen får inte göras 
innan godkännande har lämnats av kommunen, VA-enheten.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten. För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller 
ABVA  (Allmänna bestämmelser för användande av allmän vatten- och avloppsanläggning). 

Avgift för ansökan tas ut enligt kommunens taxa för vatten och avlopp. 

Förbindelse
Fastighetsägaren förbinder sig att iaktta allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning. 

Underskrift 

Organisations-/personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postort* 

E-postadress 

Sökande 
Postnummer* Företagsnamn eller personnamn* 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Telefon (även riktnummer) Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Eventuell fakturareferens och faktureringsadress (om annan än sökandens) 

Kinda Kommun



Kinda Kommun

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Va-nyttor
Vatten: Kallvatten som dras till byggnaden, även så kallat dricksvatten
Avloppsvatten: Avsloppsvatten är ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten, dränvatten, spillvatten och kylvatten. 
Spillvatten: Allt vatten som dras från byggnaden både så kallat BDT-vatten (bad/dusch, disk, tvätt) och toalettvatten. 
Dagvatten: Vatten som kommer utifrån, även så kallat regnvatten.
Dränvatten: Det dagvatten som leds bort från husgrund.

Servisanslutning
Varje enskild fastighet ansluts via en servisledning för respektive VA-nytta som är aktuella för fastigheten: dricksvatten, spill- och 
dagvatten. På servisledningarna förläggs den så kallade förbindelsepunkten (FP) enligt normal praxis ca 0,5 m utanför 
fastighetsgräns.
Kommunen (VA-huvudmannen) bygger och förvaltar den allmänna VA-anläggningen och den allmänna delen av VA-servisen 
fram till förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten utgör således ansvarsgränsen mellan den allmän del och fastighetens del av 
servisledning.

Dag- och dränvatten
Dagvattnet får inte kopplas till spillvattnet. Dagvattnet ska så långt som möjligt omhändertas av lokalt. Man brukar skilja på 
dräningsvatten som leder bort dagvattnet runt huset för att skydda husgrunden och övrigt dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. 
Avledning av dräningersvattnet bestäms med kontoret för samhällbyggnad, VA-enheten. Dräneringen får, för att skydda 
husgrunden, anslutas direkt utan fördröjning till det kommunala VA-nätet. Det måste dock finnas en brunn med sandfång innan 
anslutning. Dag- och dräneringsvatten bör inte sammankopplas.

Byggvatten
Behöver fastigheten vatten innan byggnaden är på plats går det att få så kallat byggvatten. För att få tillgång till byggvatten ska 
anläggningsavgiften vara betald.

Vattenmätare
Vattenmätaren ska vara monterad senast dagen före slutbesiktning. Vattenmätare monteras och vattnet släpps på när 
anläggningsavgiften är betald. 
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