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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 kommunen@lillaedet.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen www.lillaedet.se    va@lillaedet.se  
463 80 Lilla Edet 

Blankett skickas, i original, till: 
Lilla Edets kommun 
VA-enheten 
463 80 Lilla Edet 
(skickas ej via e-post) 

ANMÄLAN OM ANSLUTNING TILL LILLA EDETS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING 
Anmälan ska lämnas in till Lilla Edets kommun senast 6 veckor före utförandet. 

Fastighet som ska anslutas 
Fastighetsbeteckning  Tomtyta, m² 

Fastighetens gatuadress Postnummer Ort 

Anslutningen avser / Uppgifter om byggnation 

☐ Nybyggnad
Planerad byggstart (datum) 

☐ Om- eller tillbyggnad
Planerat inflyttningsdatum 

☐ Omläggning
Placering av vattenmätare 

☐ Bostadsfastighet med _____ st lägenhet/lägenheter
 (Antal lägenheter=bostäder, 1 villa=1 lgh, parhus=2 lgh osv) 

☐ Komplementbyggnad /Attefallshus

Vattenförbrukning 
Beräknad årsförbrukning: ___________ m³/år 
(standardförbrukning är 50 m³ per person/år) 

☐ Annan fastighet
* Ange verksamhet: _____________________________
*Ange våningsyta (BTA): ______________________ m²

Övrig information om anslutningen 

Ändamål: 
☐ Dricksvatten
☐ Spillvatten
☐ Dag- och dräneringsvatten

Observera: Det är inte tillåtet att ta vatten vid förbindelsepunkten 
innan vattenmätare har monterats, utan att VA-enheten givit sitt 
tillstånd. 

Det är endast personal från VA-enheten som får sätta på vatten via 
servisventilen (servisventilen är kommunens egendom). 

☐ Byggvatten
Byggvatten till fastighet: 
VA-enheten ska kontaktas i god tid för påsättning av byggvatten. 

OBS! Kontakta Lilla Edets kommun när det är dags för inkoppling av vatten och avlopp i förbindelsepunkt, 
Lilla Edets kommun ska besiktiga serviserna innan återfyllnad. 

Lagfaren fastighetsägare (var god texta) 
Namn, Efternamn Personnr/organisationsnummer 

Gatuadress (fakturaadress) Postnr Ort 

Mobil E-post 

Fastighetsägarens förbindelse 
☐ Jag har tagit del av VA-anmälan samt Information och förbinder mig härmed att erlägga avgifter efter gällande taxa samt följa 
bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Lagfaren ägare är betalningsansvarig för 
beställd anslutning. Om fler personer är lagfarna ägare till fastigheten kontaktas endast ovanstående ägare som företrädare för samtliga 
ägare.
Ort och datum Fastighetsägarens underskrift 

 

Namnförtydligande

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas med myndighetsutövning som rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer 
information om registrering av personuppgifter finns att läsa på www.lillaedet.se/personuppgifter 

mailto:kommunen@lillaedet.se
http://www.lillaedet.se/
mailto:va@lillaedet.se
http://www.lillaedet.se/personuppgifter


Information behålls av fastighetsägare 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 kommunen@lillaedet.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen www.lillaedet.se    va@lillaedet.se   
463 80 Lilla Edet  

Kontakt: VA-enheten 
Kommunens växel: 0520-65 95 00 

va@lillaedet.se 

Information om hur processen att ansluta till kommunalt VA i Lilla Edets kommun går till 

1. Skicka in anmälan om VA-anslutning 
För att ansluta sin fastighet till det kommunala VA-nätet måste fastighetsägaren göra en beställning, en så kallad 
servisanmälan. Fyll i blanketten ”ANMÄLAN OM ANSLUTNING TILL LILLA EDETS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPS-
ANLÄGGNING” och skicka in den till Lilla Edets kommun, i original. Kontakta VA-enheten om det är några oklarheter. Ej 
korrekt ifylld blankett kommer att returneras. Anmälan ska lämnas in till Lilla Edets kommun senast 6 veckor före 
utförandet. 

2. Behandling av VA-anmälan 
Anmälan behandlas av VA-enheten. Bland annat sker kontroll om upprättad VA-servis finns till fastigheten. 

3. Upprättande av förbindelsepunkt för VA 
Lilla Edets kommun anlägger en VA-servis till fastigheten, om så ej redan är gjort. 

4. Meddelande om förbindelsepunkt VA 
Lilla Edets kommun meddelar skriftligen förbindelsepunktens läge till fastighetsägaren.  
Ingen anslutning till det kommunala VA-nätet får ske innan ”Meddelande om förbindelsepunkt” är förmedlad.  
Även anläggningsavgiften för VA ska vara betald innan anslutning får ske, se punkt 5. 

5. Anläggningsavgift och brukningsavgift VA 
När förbindelsepunktens läge är förmedlad har Lilla Edets kommun (VA-huvudman) rätt att enligt Vattentjänstlagen 
fakturera anläggningsavgift samt den fasta delen av brukningsavgiften, enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 
Avgiftsskyldigheten inträder oavsett om fastigheten är inkopplad till den kommunala VA-anläggningen eller inte. 

6. Inkoppling av VA samt besiktning av förbindelsepunkt 
När fastighetsägare planerar att koppla ihop sina privata VA-ledningar, i förbindelsepunkt, med de allmänna VA-
ledningarna, så ska VA-enheten kontaktas i god tid (1 vecka i förväg). Besiktning av inkopplingen utförs av VA-enheten i 
öppen schakt. Anläggningsavgift ska vara betald innan inkoppling får ske. 

7. Byggvatten 
Avgift för byggvatten utgår, enligt gällande VA-taxa, och utgår alltid vid nybyggnation. När byggvatten önskas ska VA-
enheten kontaktas. Servisventil för påsättning av vatten tillhör den allmänna VA-anläggningen och får endast 
manövreras av personal från VA-enheten, Lilla Edets kommun.  

8. Vattenmätare 
När fastighetsägare upprättat vattenmätarplats, som ska vara godkänd av VA-huvudmannen, ska fastighetsägare kontakta 
VA-enheten, i god tid (1 vecka i förväg), för uppsättning av vattenmätare. Vattenmätare ägs och underhålls av VA-
huvudmannen. 

9. Besiktning av VA-installationen 
Sista steget i VA-anslutningsprocessen. Fastighetsägaren ska kontakta VA-enheten, i god tid (1 vecka i förväg) och boka tid 
för VA-besiktning. Personal från VA-enheten utför besiktning av VA-installationen för att se så att alla VA-ledningar är rätt 
ihopkopplade. Spillvatten från huset ska vara kopplat till spillvattenservisen. Dagvatten (stuprör, ev vatten från 
hårdgjorda ytor, dränering) ska vara kopplat till dagvattenservis, om man inte har gjort någon LOD-lösning på fastigheten 
(LOD= Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). 

10. Välkommen som VA-kund i Lilla Edets kommun! 
 
Ordförklaring 
VA-huvudman: Ägare av den allmänna VA-anläggningen (Lilla Edets kommun). 
Allmän VA-anläggning: Kommunens VA-ledningar i gatan och fram till förbindelsepunkt. 
VA-installation: Fastighetsägarens privata VA-ledningar från förbindelsepunkt och vidare in på tomt. 
Förbindelsepunkt VA: Juridisk ansvarsgräns mellan kommunens allmänna VA-anläggning och den privata VA-

installationen. 
Observera! 

Det är fastighetsägarens ansvar att informera ev. anlitad entreprenör om hur VA-processen går till. 
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