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Läs denna information innan du skickar in VA-anmälan. 

När ska en VA-anmälan lämnas in? 
 

- när din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
- när en om- eller tillbyggnad som påverkar VA-installationerna utförs
- när man dränerar om huset
- när VA-ledningarna läggs om
- när vattenmätaren ska flyttas

För att din VA-anmälan ska godkännas måste den vara komplett med nedanstående handlingar 
och underskrift. Ansökan ska godkännas innan arbetet påbörjas. 

Vid nybyggnation ska följande handlingar skickas in: 

 Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar
 Ritning över inre vatten- och avloppsledningar

Vid anslutning av redan befintlig fastighet ska följande handlingar skickas in: 

 Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
Vid inkoppling till ett trycksatt system måste kontrollansvarig alltid vara behörig VVS-
installatör.

 Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar 

Vid flyttning av befintlig vattenmätare ska följande handlingar skickas in: 

 Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 Ritning som visar vattenmätarplacering och ändrad ledningsdragning
 

Vid dränering och/eller omläggning av VA-ledningar 
 

 Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 Ritning som visar ny eller ändrad ledningsdragning

VA-anmälan ska godkännas skriftligen av VA-avdelningen innan inkoppling till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet får påbörjas. Normal handläggningstid är 3 veckor. Ska nya serviser 
utföras tar detta arbete ca 4-6 veckor efter att anmälan blivit godkänd. 
Vid frågor om VA-anmälan kontakta abonnentavdelningen kl 13.00–15.00, tel 042-33 72 36. 

Ofullständig VA-anmälan kommer att returneras till avsändaren för komplettering.  
Om arbetet utförs utan fullständiga och godkända VA-handlingar kommer det debiteras en avgift 
enligt aktuell taxa.
För mer information läs gärna broschyrerna ”Information om anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp” eller ”Information om anslutning till det kommunala tryckavloppssystemet”. 

Information finns också i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna 
vatten och avloppsanläggning), samt i Kommunal författningssamling (KFS 2013:11) Taxa för 
Höganäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
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Vattenmätarplats. 
Utrymmesbehov för mätare 
qn 2,5 – 10 m³/h 

Information om byggvatten och installation av vattenmätare

Byggvatten 
Blanketten ”anmälan om vatten och avloppsinstallation” skickas in tillsammans med en enkel skiss 
över var vattnet ska tas ifrån. Detta bestäms i samråd med VA-avdelningen (befintlig servis, ny 
servis eller brandpost). 
Anmälan godkänns av VA-avdelningen. Handläggningstiden är ca 5 arbetsdagar. 
Tid för öppning av byggvatten bokas minst 1 vecka förväg.
Byggvatten  debiteras tills permanent vattenmätare sätts upp eller bokning av stängning sker.

Vattenmätare 
Vattenmätare för mätning av förbrukat vatten krävs vid anslutning till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet. Vattenmätaren är Höganäs kommuns egendom. 
Fastighetsägaren ansvarar för att en vattenmätarplats förberetts med mätarkonsol av behörig 
installatör. VA-avdelningen sätter upp mätaren efter tidsbeställning.
Mätaren ska placeras frostfritt och lättillgängligt och fastighetsägaren ska lämna huvudmannen fritt 
och obehindrat tillträde till mätaren.
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Anmälan om vatten- och avloppsinstallation 

Fastighets- och ägaruppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetens tomtyta, m2 Fastighetens postadress 

Fastighetsägare Personnr/organisationsnr

Fastighetsägarens fakturaadress Fastighetsägarens postadress 

Telefonnummer (dagtid) Fastighetsägarens e-post 

Anmälan avser installation 

☐i nybyggnad   ☐i tillbyggnad   ☐vid ombyggnad    ☐flyttn. av VM    ☐

Vatten 
Spillvatten 

- LTA
Dagvatten

 Ändring Bortkoppling 

Antal bostäder på fastigheten(hus, lägenheter, gäststugor): 

Byggnaden avses användas som  ☐ Permanentbostad   ☐ Fritidsboende   ☐ Verksamhet* 

Vattenmätaren önskas placerad i    ☐ Bostadsdel   
☐ Källare

*) Vid verksamhet, ange total byggarea (alla 

våningsytor) m²: 

Beskriv ärendet 

Nyanläggning

Dränering

77joruon
Anteckning
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Bifogade handlingar Tidpunkt för påbörjande/inflyttning 

☐ Inre VA-ritningar

☐ Yttre VA-ritningar

Inkoppling till kommunalt VA avses att påbörjas, datum 

Inflyttning vid nybyggnation, ungefärligt datum 

Anmälan om byggvatten 

Byggvatten för enbostadshus schablondebiteras enligt en förbrukning om 20 kr/dag och hus. 

Byggvatten för övriga byggen schablondebiteras enligt en förbrukning om 37,40 kr/dag. 

Byggvatten deb fastighetsäg/byggare: 

Byggvatten önskas from (datum): 

Tid för öppning av servisventil bokas minst 1 vecka i förväg.

(Debitering: Fast avgift + schablonavgift baserat på kbm/år enligt aktuell taxa.) 

Kontrollansvarig 
Namn Telefon 

Adress Postadress 

 Rörinstallatör 
Namn Telefon 

Dina personuppgifter registreras och använd för ärendets hantering. Alla registrerade uppgifter är 
offentlig handling. Undertecknad förbinder sig att iaktta gällande bestämmelser för brukandet av 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

☐ Jag har läst ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar) samt taxa för Höganäs kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning. ABVA och taxan hittar du på www.hoganas.se

Datum Underskrift fastighetsägaren  
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