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Ansökan hos Älvsbyns Energi AB för anslutning till den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen inom Älvsbyns kommun 
 
   
 Fastighetsbeteckning ….............................................Adress............................................................. 
 
 Fastighetsägare.................................................................................................................................... 
 
 Fakturaadress...................................................................................................................................... 
 
 E-postadress......................................................................................................................................... 
 
 Telefon bostad................................Telefon arbete............................Mobiltel……………………… 
 
 
Ansökan avser 
 
 Vatten..........          Spillvatten..........          Dagvatten..........          Byggvatten.......... 
 
 Villa..........           Flerbostadshus..........          Industri.........          Affärshus.........  
 
 Annat.......................................................    
 
 
  
 Tomtyta ............m²    BTA (bruttoarea ).............. st          Erfordras fettavskiljare ?.. ….........                      
 
 Antal bostadslägenheter.............. st                                    Erfordras oljeavskiljare? …............ 
 
 
 
  OBS! Där skydd mot återströmning krävs ska skyddsdon monteras enligt SS-EN 1717.  
            Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras. 
 
 
 Har du frågor är du välkommen att ringa 0929-723 83  
 eller e-post: info@energi.alvsbyn.se 
 
 
 
 …................................                                  …............................................................................ 
 Datum                                                          Fastighetsägare/firmatecknare 
 
                                                                       .…............................................................................ 
                                                                       Namnförtydligande 
 
 Kommentar kring ansökan, se nästa sida 
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Kommentar kring ansökan 
 
Älvsbyns Energi AB är huvudman för Älvsbyns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
Vi ansvarar därmed för byggande, drift- och underhåll av anläggningen. 
 
Bifogade handlingar 
För flerbostadshus, äldreboende, affärs- och kontorshus, småindustri- och industrihus, skolor samt 
övriga byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål skall ritningar över samtliga våningsplan, 
inkl. källare, bifogas ansökan. Situationsplan ska även ingå där yttre ledningar och 
fastighetsgränsen framgår. 
Vid ansökan för enfamiljshus räcker det med situationsplan. 
 
BTA (bruttoarea) 
Avser summan av arean i samtliga våningar, mätt vid ytterväggens utsidor. 
 
Anläggningsavgift  
När förbindelsepunkten förmedlats skickar vi ut en faktura på anläggningsavgiften enligt gällande 
va-taxa.  
 
Vattenmätare och mätarplats 
Mätaren installeras först efter att anläggningsavgiften är erlagd och det finns en godkänd mätarplats. 
Mätarplatsen måste vara frostfri samt lätt åtkomlig för avläsning och byte.  
OBS! Påkoppling av vatten får endast utföras av vår personal. 
 
Återströmmningsskydd 
Ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras. 
 
Byggvatten 
Under byggtiden kan byggvatten erhållas om du anmäler detta till oss. Det är fastighetsägarens 
ansvar att ha en avstängningskran på sin ledning. 
 
Avtal 
När förbindelsepunkt upprättats har fastighetsägaren ingått avtal med Älvsbyns Energi AB om 
brukande av den allmänna va-anläggningen. Detta i sin tur innebär att ABVA (allmänna 
bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar) och gällande va-taxa 
träder i kraft.   
 
Anmälningsblanketten samt erforderliga handlingar skickas till: 
 
Älvsbyns Energi AB 
Betonggatan 6 
942 36 Älvsbyn 
 


