
Anmälan om VA-anslutning för flerbostadshus och övriga fastigheter

Anmälan avser fastighet
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress: Postnummer och ort:

Fastighetsägarens uppgifter
Fastighetsägare:

Adress: Postnummer och ort:

Organisationsnummer/personnummer: Telefon:

E-post:

Fakturaadress för anläggningsavgift (om annan än ovan):

Anmälan avser anslutning av

 Flerfamiljshus  Kontor/handel  Livsmedelsverksamhet  Annan företagsverksam-

 Annat, ange vad:

Orsak

 Nybyggnad  Tillbyggnad  Ombyggnad

Specifikation vid  nybyggnad
Antal våningar över mark: Antal våningar under mark: Antal lägenheter: BTA m2:

Denna blankett fyller du i när du vill ansöka om anslutning till Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
För att vi skall kunna bedöma om anslutning är möjlig måste en situationsplan/VA-ritning bifogas ansökan.

Uppsala Vattens anteckningar
Anläggningsnummer:
Anläggningsavgift kr:
Anläggningsavgift debiterad:
Förbindelsepunkt meddelad:
Mätare uppsatt:
Installationsnummer:



Specifikation vid  om- och tillbyggnad
Antal lägenheter före om- och tillbyggnad: Antal lägenheter efter om- och tillbyggnad:

BTA m2  före om- och tillbyggnad: BTA m2 efter om- och tillbyggnad:

Uppgifter om befintliga och önskade serviser
Vatten Spillvatten Dagvatten

Se
rv

is Befintlig
servis 
dim.

Önskad 
servis
dim.

Sannolikt
flöde
l/s. Se

rv
is Befintlig

servis 
dim.

Önskad 
servis
dim.

Sannolikt
flöde
l/s. Se

rv
is Befintlig

servis 
dim.

Önskad 
servis
dim.

Sannolikt
flöde
l/s.

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

Vid sprinkleranläggning: 

Kommer kemikalier att tillsättas systemet?                Ja                                     Nej

För uppgifter om ledningarnas vattengångshöjder och uppdämningsnivåer hänvisas till nybyggnadskartan.

Önskad tidpunkt för anslutning    Beräknad inflyttning
Datum: Datum:

Kontakt i samband med servisutförandet
Namn:

E-post: Telefon:

Underskrift
Med min underskrift förbinder jag mig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggning.

Underskrift: Datum:

Namnförtydligande:

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar
dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter.
Blanketten är redigerbar och kan fyllas i direkt på datorn. Om du skriver för hand på utskrift, texta gärna!

Skickas till:      Kontaktuppgifter:     
Uppsala Vatten och Avfall AB    Tel: 018-724 94 00
Kundtjänst      Fax: 018-727 94 10
Box 1444      E-post: kundtjanst@uppsalavatten.se
751 44 Uppsala



Bestämmelser vid anmälan om VA-anslutning

Anmälan avser anslutning av VA-anläggning enligt ABVA 2009 – Allmänna bestämmelser för 
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.

Obs! Uppsala Vattens del av servisledningarna måste vara utförda innan fastighetens del av 
servisledningarna påbörjas.

Ritningar
Nedanstående ska bifogas anmälan om VA-anslutning:
• Situationsplan/VA-ritning som redovisar ledningar i mark mellan  

byggnad och önskad förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. 
• Installationsritning som visar kallvattenledningens läge från  

husliv till vattenmätarplats. 

Godkännande och avgifter
Efter granskning och godkännande av anmälan om VA-anslutning och ritningar möjliggör 
Uppsala Vatten inkoppling av fastigheten. När förbindelsepunkten upprättats för fastigheten 
översänder vi meddelande om detta. Därefter faktureras anläggningsavgiften enligt fastställd 
VA-taxa. 

Inflyttningsanmälan
Innan anläggningen kan tas i bruk ska du göra en inflyttningsanmälan på särskild blankett. 
Blanketten bifogas vårt meddelande om förbindelsepunkt, men finns även på vår webbplats 
www.uppsalavatten.se. 
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