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Läs denna information innan du skickar in VA-anmälan! 

 

När skall en VA-anmälan lämnas in? 

 När din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och/eller avlopp 

 När en om- och 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 skall godkännas måste den vara komplett med nedanstående handlingar och 

underskriven. Ansökan ska godkännas innan arbetet får påbörjas. 

 

Vid nybyggnation ska följande handlingar skickas in: 

 Anmälan om anslutning till kommunal vatten- och/eller avloppsanläggning 

 Situationsplan över yttre vatten- och/eller avloppsledningar 

 Ritning över inre vatten- och avloppsledningar 

 

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

 Anmälan om anslutning till kommunal vatten- och/eller avloppsanläggning 

Vid inkoppling till ett trycksatt system måste den kvalitetsansvarige alltid vara behörig  

VVS-installatör 

 Situationsplan över yttre vatten- och/eller avloppsledningar 

 

Vid dränering och/eller omläggning av VA-ledningar: 

 Anmälan om anslutning till kommunal vatten- och/eller avloppsanläggning 

 Ritning som visar ny eller ändrad ledningsdragning 

 

Vid flyttning av befintlig vattenmätare skall följande handlingar skickas in: 

 Anmälan om anslutning till kommunal vatten- och/eller avloppsanläggning 

 Ritning som visar den nya vattenmätarplaceringen och ändrad ledningsdragning 
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Information om byggvatten: 

Blanketten ”Anmälan om anslutning till kommunal vatten- och/eller avloppsanläggning” skickas in 

tillsammans med en enkel skiss över var vattnet ska tas ifrån. Detta bestäms i samråd med SBVT 

Övrig information 

VA-anmälan ska godkännas skriftligen av SBVT 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 

Ofullständig VA-anmälan kommer att returneras till avsändaren för komplettering. 

Vid frågor om VA-anmälan kontakta SBVT telefon 010-211 97 19 

 

Information finns även i ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna 

vatten- och avloppsanläggning) samt gällande Va-taxa. Det är viktigt att ta del av den information som 

avser den kommun där fastigheten är belägen. 

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB  

Bruksgatan 1 A 

295 31 Bromölla 

E-post: info@sbvt.se 

Hemsida: www.sbvt.se  

 

 

  

 

  

 

http://www.sbvt.se/

