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Ansökan om anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp. 

 
 

Fastighets- 

information 

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97) Bostadsyta (i kvadratmeter) 

Fastighetens adress/adresser Tomtyta (i kvadratmeter) 

 

Personuppgifter Fastighetsägarens namn Person- eller organisationsnummer 

Kontaktperson (om annan än fastighetsägare) 

Adress Postnummer och postadress 

E-post Telefon (inklusive riktnummer) 

 

Ansökan gäller 

Markera minst ett 

alternativ i varje 

fält 

Typ av anslutning 

Nybyggnation           Förändring av byggnad             Annat; _______________________________ 

Typ av byggnad 

Enfamiljs hus            Flerfamiljs hus     Antal lägenheter: ____             Annat: ______________________ 

Byggvatten: 
 

Nej Ja, ange önskat startdatum:   

 

Önskemål om 

anslutning 
Kommunal dricksvattenledning 

 
Kommunal spillvattenledning (avlopp från exempelvis toaletter, kök och badrum) 

 

Hantering av dagvatten 

Kommunal dagvattenhantering 

Du får bara koppla det vattnet som dräneras bort från din husgrund till den kommunala dagvatten- 

hanteringen. Det vatten som kommer från ditt tak ska ledas ut på din tomt och alltså inte kopplas till den 

kommunala dagvattenhanteringen. 

 

Ingen anslutning till kommunal dagvattenhantering                

Hantering av dagvattnet illustreras i bifogad ritning. 
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Ritning för 

VA-lösning 

Ritning med följande information utmärkt bifogas till ansökan.  

            Hantering av dagvatten 

 

Montering av 

vattenmätare 

Vattenmätaren måste finnas på plats vid slutbesiktningen. Mätaren ska beställas hos Tekniska Enheten minst två 

veckor i förväg. 

Planerat datum för mätaruppsättning:   

 

Underskrift Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

 
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). 
Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till 
skydd av personuppgifter. 

För att vi ska kunna ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp och skicka fakturor till dig behandlar vi de 
personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har hämtat från fastighetsregistret. Uppgifterna som rör anslutning 
sparar vi på obestämd tid utifrån bestämmelser i arkivlagen. Uppgifterna som rör förbrukning och fakturor sparar vi i tio 
år. 

Vi delar dina personuppgifter med de företag som sköter system för supportärenden samt utskrifter av fakturor och 
påminnelser. I de fall det är aktuellt delar vi också uppgifterna med inkassobolag. 

 

 

Skicka anmälan med bilagor till: 

Heby Kommun 
Tekniska Enheten  
744 88 Heby 

Eller skicka via epost till vattenochavlopp@heby.se 

 

mailto:vattenochavlopp@heby.se

