ANMÄLAN KOMMUNAL VATTEN- OCH
/ELLER AVLOPPSANSLUTNING (EB.41:4)
(Inlämnas i 2 ex)

Datum

Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO

Fastighet

Sökande

Fastighetsbeteckning

Sökandens namn

Personnr/orgnr

Fastighetens adress

Adress

Församling

Postnr och adressort

Kontaktperson om annan än sökanden

Telefon bostaden

Telefon arbete

Adress

Telefon mobil

Telefax

Telefonnr

E-post

Bygglov är sökt

Ja

Nej

Bygglovet avser:

Helt ny byggnad

Tillbyggnad

Anmälan avser
Anslutning av vatten- och/eller avlopp
Byggnadstyp
Enbostadshus

Industri

Annat ______________________________________
Annat _____________________________________

Lantbruk

Affärs/kontorshus

Annat ______________________________________________________________________
Tidpunkt för påbörjande
Datum:

Uppgifter om certifierad kontrollansvarig (se anvisning på baksidan)
Namn:
Adress:

Telefon arbete:
Postadress:

Telefon bostad:

E-post

Bifogade handlingar

Anmälan av certifierad kontrollansvarig
Kontrollplan enligt plan- och bygglagen
VA-ritning

…………………………………………

…………………………………………

Sökandens underskrift (betalningsansvarig)

Kontrollansvarig/sakkunnigs underskrift

Information om behandling av personuppgifter
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan
att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av
personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och
rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras
utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida; www.sjobo.se

Samhällsbyggnadsnämnden
275 80 SJÖBO

RÅD OCH VIKTIG INFORMATION VID INSTALLATION ELLER ÄNDRING AV
KOMMUNAL VATTEN OCH AVLOPPSANSLUTNING I SJÖBO KOMMUN

Gällande regler
Innan installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i
byggnader eller inom tomter ska du göra en anmälan till och få ett startbesked från
Samhällsbyggnadsnämnden.
Blankett finns att ladda ner på www.sjobo.se.
Bestämmelserna finns i plan- och bygglagen 9 kap. 16 § och plan- och byggförordningen 6 kap.
5 § punkt 3.
Kontrollansvarig, kontrollplan och startbesked
Sjöbo kommun kräver kontrollansvarig för anslutning till det kommunala VA-nätet.
Kontrollansvarig ska vara certifierad.
Certifierade kontrollansvariga hittar du på www.boverket.se.
Kontrollansvarig hjälper dig att upprätta kontrollplanen. Kontrollplanen ska du skicka in
tillsammans med din anmälan.
Du får inte påbörja arbetena innan du fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.
Det får du när du lämnat in din anmälan med uppgifter om certifierad kontrollansvarig och en
kontrollplan.
Ansökan till tekniska förvaltningen
Innan du ansluter till det kommunala VA-nätet måste du även göra en ansökan till tekniska
förvaltningen.
Ansökan till tekniska förvaltningen görs på blanketten ” Ansökan om anslutning till kommunalt
vatten- och / eller avloppsanläggning”.
Blanketten finns att ladda ner på www.sjobo.se.
Anslutning eller utökning får ej ske utan tekniska förvaltningens medgivande.
För frågor som rör VA utanför fastighet/tomt kontakta VA-ingenjören på Tekniska
förvaltningen.
Övrigt
Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom ras förebyggs.
Se Arbetsmiljöverkets skrift AFS 1981:15.
Om du tidigare har haft en enskild avloppsanläggning som inte längre ska användas ska
sluttömning ske.
I samband med beställning av sluttömning ska du informera renhållaren om att anläggningen
inte längre tillförs hushållsavfall (slam) och abonnemanget ska därför avslutas.

