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Förbindelsepunkten byggs

Nacka vatten och avfall bygger förbindelsepunkt
där fastighetens VA-anläggning ska anslutas till
det kommunala VA-nätet.

Om fastigheten redan har en förbindelsepunkt så
används denna istället. Vi skickar en förbindelse-
punktskarta efter att vi påbörjat ärendet med din
ansökan.

Skicka in din ansökan

Processen börjar med att du som fastighets-
ägare skickar in en ansökan om anslutning till
kommunalt vatten och avlopp.

Ansök via vår webbplats:
nackavattenavfall.se/anslut-va

Du får bekräftelse via e-post eller brev när ditt
ärende påbörjats av Nacka vatten och avfall.

Anslut dina VA-ledningar till
förbindelsepunkten

Fastighetsägaren ansluter fastighetens VA-
ledningar till den färdigbyggda förbindelse-
punkten.

När anslutningen är genomförd bokar fastig-
hetsägaren tid för besiktning av anslutningen.

Bygg färdigt din VA-anläggning

När besiktningen är godkänd kan fastighets-
ägaren bygga klart resten av VA-anläggningen.

När anläggningen är färdigställd skickar
fastighetsägaren in blanketten för färdigan-
mälan.

Kom ihåg att färdiganmälan för LTA-
anläggningen görs via en egen blankett.

Besiktning av anslutning

Nacka vatten och avfall kontrollerar att anslut-
ningen till förbindelsepunkten är korrekt utförd
enligt gällande bestämmelser.

Har din fastighet en LTA-anläggning kontrollerar vi
att backventil för spillvatten är korrekt monterad.

Slutbesiktning av VA-anläggning

Nacka vatten och avfall kontrollerar att VA-anlägg-
ningen och vattenmätarplatsen utförts korrekt och
installerats enligt gällande bestämmelser.

Finns en LTA-anläggning så kontrolleras denna och
dess elinstallation. När hela din anläggning är
godkänd monterar vi vattenmätaren, LTA-pump
och driftsätter systemet.

Nu har du kommunalt VA till din fastighet!

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Det här är en översiktlig beskrivning av anslutningsprocessen till
kommunalt vatten och avlopp. I de olika stegen framgår om det är du
som fastighetsägare eller Nacka vatten och avfall som är initiativtagare.

En nyanslutning är en process som kräver att fastighetsägaren har god
framförhållning. Mer detaljerad information hittar du på vår webbplats:
nackavattenavfall.se/anslut-va

Anslutningsprocessen steg för steg

Anslutningsenheten: anslutning@nvoa.se Kundservice: 08–718 90 00, kundservice@nvoa.se Webbplats: nackavattenavfall.se

Välkommen som kund hos
Nacka vatten och avfall!

Vad kostar det att ansluta en fastighet till
kommunalt VA? Testa vår räknesnurra!

Använd QR-koden eller besök
nackavattenavfall.se/anslut-va



Checklista för anslutning till
kommunalt vatten och avlopp

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Den här enkla checklistan hjälper dig att komma ihåg de olika stegen
när du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Skicka in din ansökan via e-tjänst på vår webbplats:
nackavattenavfall.se/anslut-va. Glöm inte att godkänna
frischaktsavtalet i ansökan.

När besiktningen godkänts och du byggt klart på din fastighet: fyll i och
skicka in blanketten för färdiganmälan av VA-anläggningen. Om fastigheten
har en LTA-anläggning skickar du istället in blanketten "Färdiganmälan
LTA". Kom ihåg att bifoga all dokumentation som krävs!

När förbindelsepunkten är utbyggd eller anvisad: betala fakturan
för anläggningsavgiften till Nacka vatten och avfall

Beställ LTA-enhet genom Nacka vatten och avfall.
Kom ihåg att ha god framförhållning!

Boka tid för besiktning av anslutningen av fastighetens
VA-anläggning till förbindelsepunkten.

Utför ledningsdragning på fastigheten till fastighetens förbindelsepunkt vid
vägen (detta gör du själv eller med hjälp av en entreprenör). Följ noggrant
de instruktioner som anges för att anslutningen ska bli godkänd.

Boka tid för besiktning och nyuppsättning av vattenmätare samt
eventuell installation av LTA-pump. Kom ihåg att du behöver ha
god framförhållning – det kan ta oss över en vecka innan vi kan
komma till dig.

Om din VA-anläggning ska ha ett LTA-system:
Boka konsultation med Nacka vatten och avfall om
var anläggningen bäst placeras på din fastighet.

Registrera dig i vår sms-tjänst!
Då når vi dig enkelt medmeddelanden om
vattenavstängningar och annan viktig

information som berör ditt bostadsområde.

Besök nackavattenavfall.se/sms
eller använd QR-koden.
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