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ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP  
 
Till ansökan bifogas:  
1) en situationsplan/ritning som redovisar ledningar i mark mellan byggnad och önskad förbindelsepunkt vid 
fastighetsgränsen.  
2) en installationsritning som visar kallvattenledningen från fasad till vattenmätarplats. 
 

Sökande och fastighet 

Fastighetsägarens namn Personnr/org.nr 

Telefon, (även riktnr) E-post 

Sökandes gatuadress Postnummer och postort 

Fastighetsbeteckning (som ansökan avser) Fastighetsadress (som ansökan avser) 

Fastighetstyp                

 Enfamiljshus  Annan fastighet, ange vad ………………………………… 

 
 Flerfamiljshus ………...……. 

                                                  (Antal lägenheter)                          

 
 Gemensamhetsanläggning/samfällighet 

                                                                                                                                                   

Tomtyta:  Bruttoarea:                                             

         

Anslutning Dimension Flöde l/s 

     Vatten 
  

     Spill 
  

     Dagvatten 
  

När det gäller en villa-anslutning brukar vattendimensionen vara 32 mm, om sökande planerar att bygga annat vänligen 
fyll i dimension och flöde ovan. Spill självfall brukar vara 110 mm medan spill med LTA-anslutning brukar vara 40 eller 50 
mm. I vissa fall finns möjlighet att ansluta till dagvatten men vanligtvis fordras LOD. Kontakta gärna oss eller din 
entreprenör vid eventuella frågor.  
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Frischakt.  

I de fall det behövs en ny anslutningspunkt och vid behov av frischakt 
bekräftar fastighetsägaren härmed sitt godkännande enligt 
frischaktsavtal.  

Se mer info på www.nackavattenavfall.se  

 Bekräftar härmed 
godkännande av eventuell 
frischakt 

 

 
 
 

Nybyggnadskarta  

Om fastighetsägaren har beställt och mottagit en nybyggnadskarta, vänligen svara på följande alternativ: 

 

 Har mottagit nybyggnadskarta för fastigheten och bekräftar härmed godkännande av föreslagen 
förbindelsepunkt 

 

 Har mottagit nybyggnadskarta men vill föreslå en ny förbindelsepunkt i samråd med Nacka Vatten och 
Avfall AB 

 

Förbindelse och underskrift 

Fastighetsägaren intygar att ansökan är korrekt samt förbinder sig att iaktta allmänna bestämmelser för 
användande av vatten- och avloppsanläggning.  

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande                                                    

Ansökan skickas till: Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka eller e-post till anslutning@nvoa.se  

Personuppgiftshantering 
Dina personuppgifter är i trygga händer! Läs mer nedan om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband 
med din anmälan. 
Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet 

med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).   

Dinapersonuppgifter, 
namn/adress/fastighetsbeteckning/telefon/kundnummer/kontonummer/epost/namnteckning kommer att 
behandlas för att handlägga ärende avseende flyttanmälan. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja 

avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kan komma att lämna ut 
dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi 
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt 
lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU. Personuppgifterna kommer att sparas 
så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet. 
 


