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Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten - Brukningsabonnemang 
 
Sökande  

Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetsadress 
      

Fastighetsägare 
      

Personnummer/org. nr 
      

Fakturaadress 
      

Telefon 
      

Postnr/ ort  
      

E-post 
      

Fakturaadress (om annan än fastighetsägarens) 
      

 
Ansökan avser 

Abonnemang för  

☐ Vatten och spillvatten  ☐ Vatten  ☐ Spillvatten   

I samband med 

☐ Bygglov Dnr: ☐ Bygganmälan Dnr:       ☐ Ansluta befintligt  

Tomtyta m²:  

A) A) Typ av bostad  

☐ Permanenthus  ☐ Fritidshus  

B) Antal bostadsenheter:  Antal bostadsenheter upp till 25 m² BTA:       

C) Typ av verksamhet  
      

Lokalyta m²  
      

D) Bostadsyta m² 
       

E) ☐ Om- /tillbyggnad  
Ange antal bostadsenheter/bostadsyta/lokalyta: 

Före om-/tillbyggnad 
      

F) Efter om-/tillbyggnad 
      

G) Beräknad byggstart:       H) Byggslut:       

 
Underskrift undertecknas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare 

Underskrift 
      

Datum för ansökan 
      

Namnförtydligande 
      

 
Ifylles av Vamas 

☐ Antas  ☐ Avslås 

Datum förs beslut 
        

Underskrift (VA-huvudman) 
      

☐ Vattenmätare installeras  
 

☐ Återströmningsskydd installeras 

 

☐ Frysskydd bör installeras 

 
Övriga noteringar:      
 

OBS! Se bestämmelser för ansökan på baksidan. 
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Blanketten skickas till: 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 
Box 25 
782 21 Malung 
 
 
Bestämmelser 
Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att iaktta bestämmelser för brukande av den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Malung-Sälens kommun. Fullständig ABVA 
finns på vamas.se. 
 
Brukningsabonnemang 
Ansökan avser anslutning av fastighetsägares VA-installation till allmänna vatten- och 
spillvattenledningar. När ansökan är undertecknad upprättas ett brukningsabonnemang på 
fastighetsägaren.  
 
Bostadsenhet 
Utrymme i byggnad som bildar en enhet/separat boende. Varje sådant utrymme som har separat 
ingång och tillgång till kök/kokvrå och toalett. För övriga byggnader till exempel hotell, vandrarhem 
eller dylikt räknas varje påbörjat 200-tal m² (bruttoarea) som en bostadsenhet. 

  
Bruttoarea (BTA) 
Area av mätvärda delar av ett våningsplan (ett eller flera), begränsad av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida. Läs mer i Svensk Standard SS 02 10 54. 
 
Anläggningsavgift, brukningsavgift m.m. 
Efter granskning och godkännande av ansökan upprättas en förbindelsepunkt för fastigheten. När 
förbindelsepunkten är upprättad och meddelats till fastighetsägare skickas faktura på 
anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. 
 
Brukningsavgift tas ut från det datum vattnet släpps på av VA-huvudmannen, dock max sex 
månader efter att faktura för anläggningsavgift tagits emot, enligt ovan. 
 
Observera 

• Inkoppling till det allmänna VA-nätet får inte ske förrän anläggningsavgiften är betald. 
 

• Fastighetsägaren ska kontakta VA-huvudmannen när inkoppling av servis skett för 
godkännande. Vidare skall fastighetsägaren meddela VA-huvudmannen senast en vecka 
innan denne önskar få vattnet påsläppt.  

 

• Endast VA-huvudmannen har befogenhet att öppna servisventilen. Vid olovlig öppning 
kommer en avgift att tas ut. 

 
 
Frågor 
Kontakta Vamas kundservice på telefon 0280- 185 80 eller e-post kundservice@vamas.se 
Kundservice har öppet måndag- fredag 8.00-15.00 med lunchstängt 12.00-13.00. 
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