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SERVISANMÄLAN FÖR KOMMUNALT VA 

 
Anmälan fylls i tydligt och skickas tillsammans med ritningar till: 

Nybro Energi, VA-avdelningen 

382 80 Nybro 

 
Information om fastigheten 

Fastighetsbeteckning 
 
Fastighetens gatuadress 
 
Fastighetens postnummer och ort 
 

Fastighetens användningsområde 

☐ Bostadshus – villa eller sommarstuga  ☐ Flerbostadshus, antal lägenheter: 

☐ Industrilokal 

Vid industrilokal (industri, fabrik, verkstad .m.m.) skall användningen specificeras: 

                                                          

☐ Handel ☐ Annat: 

Bruttoarea för byggnaden (m2): 

Anmälan avser servisarbeten enligt nedan 
Vatten 
☐ Nyanläggning                                                              
☐ Omläggning                                           

☐ Ändrad dimension                                                       
☐ Flyttning av anslutningspunkt     

Högsta belägna tappställe i meter (Höjdsystem RH2000):                                                 

Önskad servisdimension (invändigt mått i mm): 

Sannolikt flöde (l/s): 

Spillvatten 
☐ Nyanläggning                                                              
☐ Omläggning                                                         

☐ Ändrad dimension                                                       
☐ Flyttning av anslutningspunkt    

Lägsta belägna golv/Källargolv i meter (Höjdsystem RH2000):          

Önskad servisdimension (invändigt mått i mm): 

Sannolikt flöde (l/s): 

Dagvatten 
☐ Nyanläggning                                                              
☐ Omläggning                                                         

☐ Ändrad dimension                                                       
☐ Flyttning av anslutningspunkt    

Önskad servisdimension (invändigt mått i mm): 

Sannolikt flöde (l/s): 

☐ Egen anläggning  

Bifoga ritningar för hur fastighetens samtliga dagvatteninstallationer (dränering, stuprör, spygatt .m.m.) 
omhändertas inom fastigheten                                                  

Önskad tidpunkt för anslutning 
Va-huvudmannens ev. ledningsarbete önskas vara utfört senast (datum): 

VA-Entreprenör och Kvalitetsansvarig 
Entreprenör Telefonnummer 

Kvalitetsansvarig Telefonnummer 
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Byggvatten (Behöver ej anges för enbostadshus) 

☐ Byggvatten                                                        ☐ Avlopp                                                    

Avgift för byggvatten skall debiteras: 
Namn 
 

Adress 

Postnummer och ort 
 

Telefonnummer 

För byggvatten var vänlig kontakta kundtjänst: 
Telefonnummer 0481-451 76, E-mail: kundtjanst@nybroenergi.se 

Fastighetsägarens information 
Fastighetsägare 1 
 

Adress 

Postnummer och ort 
 

Telefonnummer 

Mailadress 

Fastighetsägare 2 Adress 

Postnummer och ort Telefonnummer 

Mailadress 

Fastighetsägarens underskrift 
Jag förbinder mig att följa Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning 
Underskrift fastighetsägare 1 
 
Namnförtydligande 
 

Ort och datum 

Underskrift fastighetsägare 2 
 
Namnförtydligande 
 

Ort och datum 

 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera servisanmälan (d. v. s. beställningar till Nybro Energi om anslutning 
av en fastighet till det kommunala vatten-och avloppsnätet). Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden ”För att kunna fullgöra en rättslig skyldighet”. Det är teknik- och 
fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi  
ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du 
kontaktar oss finns på vår webbplats www.nybroenergi.se 

 
 
 
 
 
  



   

Sida 3 av 3 

 

 
 

 
Information om att ansluta till kommunalt VA för dig som ska bygga nytt 

 
Skicka in en servisanmälan 
För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du göra 
en beställning, en så kallad servisanmälan. Du gör anmälan genom att skicka in ett 
exemplar av vatten-, dag- och avloppsritningar (eller en skiss) tillsammans med ifylld 
servisanmälan. Vatten-, dag- och avloppsritningarna/skissen ska visa: 

 vattenledningar på tomtmark 
 spillvattenledningar på tomtmark 
 stuprör (om det är utkastare eller om det leds i ledningar till stenkista eller till den 

allmänna anläggningen) 
 dräneringsledningar 
 ledningar från eventuella brunnar som kan finnas på tomten 
 storlek och funktion på eventuell infiltrationsanläggning för dag-/dränvatten 
 redovisning av eventuella fördröjningsåtgärder av dagvatten (om krav ställs på 

 nybyggnadskarta). 
 Annan VA-installation som olje- eller fettavskiljare (gäller inte enbostadshus) 

 
Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/ avloppet/ dagvattnet ska 
vara inkopplat. Anmälan är giltig i nio månader. 
 
Förbindelsepunkt till fastigheten 
Nybro Energi handlägger din beställning och upprättar förbindelsepunkt vid tomtgräns om 
fastigheten ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till kommunens ledningar och 
ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten utgör gränsen 
mellan ditt och Va-huvudmannens ansvarsområde. 
 
Betala anslutningsavgift 
Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar Nybro Energi en faktura med 
anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din 
fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet. 
 
Koppla in vatten och installera vattenmätare 
Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan 
installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du 
ha betalt anslutningsavgiften. 
Nybro Energi äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Ta kontakt 
med Kundtjänst;  0481-451 76 kundtjänst@nybroenergi.se för att boka 
tid för installation av mätare.  
 
 
 
Har du frågor? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig. 
 
Nybro Energi kundtjänst 
Tel. nummer: 0481-451 76  
E-mail: kundtjanst@nybroenergi.se 
 


