
Diarienummer  Dricks-, spill- och 
dagvatteninstallation 

 
Anmälan för anslutning till kommunens allmänna  

dricks-, spill- och dagvattenanläggning 

Inkom datum 
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Anmälan ska vara Laholmsbuktens VA tillhanda i god tid innan önskat datum för inkoppling.  
Ritningar över ut- och invändig ledningsförläggning ska bifogas anmälan. 
 

Uppgifter om fastigheten 

 Halmstad kommun   Laholms Kommun 
Fastighetsbeteckning  Gatuadress Tidpunkt för byggstart 

                  

Uppgifter om fastighetsägare 
Fastighetsägare  Telefonnummer dagtid Person/organisationsnummer 

                  
Adress  Postnummer och ort  E-postadress 

                  

Anmälan avser 
 Nybyggnad  Tillbyggnad  Ombyggnad  Annat:   

Typ av byggnad 
 Enbostadshus    

 Fritidshus    

 Flerbostadshus Antal lägenheter:              st. BTA för lokaler:                  m2

 Annan byggnad (ex. handel, kontor):   BTA:                   m2 

 Industri  Dricksvattenflöde:                  l/s

Anslutning till 

Dricksvatten  Spillvatten Dagvatten 

 Nyanläggning  Sprinkler  Nyanläggning  Nyanläggning 

 Omläggning  Byggvatten  Omläggning  Omläggning 

Särskild utrustning i fastigheten (exempelvis, eget vatten/avlopp, fett- eller oljeavskiljare) 

      

Entreprenör (alternativt kontrollansvarig enligt PBL) 
Företag  Kontaktperson Telefonnummer 

                  

Underskrift 
Undertecknad förbinder sig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA) samt att erlägga anläggnings- och brukningsavgift enligt gällande taxa. 

      
   
Ort och datum  Underskrift fastighetsägare 

 
Information om personuppgiftslagen (PuL) 
Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL). Den registrerade har rätt att på begäran en gång 
per kalenderår erhålla gratis besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlats eller ej, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålet med 
behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Enligt 28 § PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande 
personuppgifter som behandlats i strid mot lagen. 

 
LBVA:s noteringar 
Anläggningsavgift: Dimension VM: X: 

Anmärkning: Uppsatt datum: Y: 

Bygglov: Taxekod: Datum/Sign: 
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