
Intresseanmälan om anslutning 
till kommunalt dricks- spill- och dagvatten 

__________________________________________________________________ 
Strömstads kommun  0526-191 85  Besöksadress:  
Tekniska förvaltningen 0526-196 20 Prästängsvägen 30 
452 80 Strömstad  tn@stromstad.se 452 33 Strömstad 

Ingen anslutning får ske före det att denna ansökan är beviljad och 
anläggningsavgiften är betald. 

Fastighetsbeteckning Fastighets adress 

Fastighetsägare/Firmas juridiska namn Person-/Org.nummer 

Debiteringsadress, om annan än fastighetsadress Telefon 

Gemensamhetsanläggning, förening 

E-postadress

Kontaktperson för servisutförande/Firma Telefon 

Anmälan avser 
Dricksvatten 
Spillvatten 
Dagvatten 

Antal bostadsenheter 
Bruttoarea m2 
Tomtarea m2 

Flerbostadshus 
Enbostadshus 
Fritidshus 
Industri/Övrigt 

Övrigt

Underskrift 
Fastighetsägares/Firmatecknares namnteckning Ort och datum 

Tekniska förvaltningens anteckningar 
Förbindelsepunkt 
upprättad: 

Datum Anslutning 
besiktad: 

Datum Sign 

Anläggningsavgift 
Exklusive moms  

Kr 

Faktura nr Faktura datum  Faktura betald     Sign 

FP: 

kr 

BE: 

kr 

Tomtyta 

kr 

V S D Sign 

Taxa Brukningsavgift – fr.o.m. datum Littera nr Sign 

Vattenmätare Typ Prel. årsförbrukning Installerad Sign 

Nr Mätarställning 
Sign 

Anmärkning/ändring Sign 
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Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet 
Vid anslutning av egen fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska denna 
intresseanmälan/servisanmälan skickas in till Strömstads Tekniska förvaltning. Detta gäller 
även vid tillfällig anslutning, t.ex. byggvatten och vid förändringar på fastighet som kan ha 
betydelse för avgiftsberäkningen. Exempel på sådan förändring kan vara inkoppling av 
gäststuga eller annan tillbyggnad som överstiger 25 kvadratmeter.  

Möjlighet till anslutning 
När din intresseanmälan har kommit in till kommunen undersöks möjligheten till anslutning, 
dvs. hur fastigheten ligger i förhållande till det kommunala VA-nätet och till det så kallade 
verksamhetsområdet. Om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet eller i direkt 
anslutning ordnar kommunen en förbindelsepunkt för inkoppling. Om din fastighet ligger 
utanför verksamhetsområdet görs en bedömning utifrån hur området är prioriterat i 
kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan. Du får därefter information om/när din 
fastighet förväntas förses med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen gör denna 
bedömning utifrån den lagstiftning som styr den kommunala vatten- och avloppshanteringen, 
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster nedan kallad vattentjänstlagen¹. 

Vad kostar det? 
I kommunens vatten- och avloppstaxa (VA) 
http://www.stromstad.se/vattenochavloppsavgifter hittar du gällande avgifter, både den 
engångsavgift du betalar för att ansluta fastigheten (anläggningsavgift) och den 
periodiska/löpande avgiften (brukningsavgift). Du kan också se några räkneexempel på 
kommunens hemsida http://www.stromstad.se/vattenochavloppsavgifter. Eller kontakta vår 
kundtjänst 0526 196 20 för information om vad det kostar för just din fastighet.  

Viktigt att tänka på är att du som fastighetsägare blir avgiftsskyldig när kommunen har ordnat 
en förbindelsepunkt/inkopplingspunkt till din fastighet. Avgiftsskyldigheten omfattar både 
anslutningsavgift och brukningsavgift (25 § vattentjänstlagen). 

Inkoppling 
I det fall fastigheten beviljas anslutning bestämmer huvudmannen² efter samråd med 
fastighetsägaren hur många ledningar fastigheten ska förses med, vilka dimensioner de ska ha 
och var de ska dras in till fastigheten. När kommunens ledningar är framdragna till fastigheten 
kommer en inkopplingspunkt ordnas, den så kallade förbindelsepunkten, där fastighetsägaren 
ansluter sina ledningar.  

Tänk på att husdränering, stuprör eller annat dagvatten aldrig får kopplas till kommunens 
spillvattenledning! 

Kommunens VA-tekniker ska alltid kontrollera inkopplingen innan schakten grävs igen och 
observera att den kommunala servisventilen bara får öppnas av kommunens VA-tekniker. 

http://www.stromstad.se/vattenochavloppsavgifter
http://www.stromstad.se/vattenochavloppsavgifter


Intresseanmälan om anslutning 
till kommunalt dricks- spill- och dagvatten 

__________________________________________________________________ 
Strömstads kommun  0526-191 85  Besöksadress:  
Tekniska förvaltningen  0526-196 20 Prästängsvägen 30 
452 80 Strömstad  tn@stromstad.se  452 33 Strömstad 
 

 

 

Det är viktigt att tänka på att det är i 
förbindelsepunkten som den juridiska 
ansvarsgränsen går.  

Det betyder att alla ledningar och andra VA-
installationer på fastighetens sida av 
förbindelsepunkten ägs och sköts av 
fastighetsägaren.  

 

 

Vattenmätare 
Vattenförbrukningen fastställs genom mätning och kommunen tillhandahåller och installerar 
vattenmätaren. Utrymmet där vattenmätaren installeras ska vara utformat enligt gällande 
standard och en vattenmätarkonsol ska installeras innan mätaren kan monteras.  

Fastighetsägaren ska så snart mätarplats och konsol är ordnad meddela Vattenverket så att 
kommunens VA-tekniker kan installera mätaren. Tel 0526-19 166 eller via mail: 
vattenmatare@stromstad.se 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:vattenmatare@stromstad.se
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Information vid driftstörningar 
Strömstads kommun skickar SMS till berörda fastigheter vid störningar eller avbrott i 
vattenförsörjningen, som till exempel en planerat vattenavstängning eller akut vattenläcka. 
  
SMS systemet hämtar mobil-/telefonnummer per automatik några gånger i året från 
personregistret.  
Fastboende som är skriven på en adress i Strömstad kommer få SMS utan att behöva registrera 
sig.  
 
De som inte är skrivna på en adress i Strömstad måste manuellt notera ett mobil-
/telefonnummer till sin fastighet i systemet för att kunna motta information via SMS.  
 
Mera information om SMS-tjänsten och hur registreringen går till finns på kommunens 
hemsida www.stromstad.se/SMS  
På kommunens hemsida finns också information om driftstörningar via tjänsten 
Servicemeddelande www.stromstad.se/servicemeddelande   
 
I kommunens broschyr ”Information och vägledning till fastighetsägare” hittar du mer 
information om anslutning och om VA-verksamheten,  www.stromstad.se/ledningsnat      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹) Information om vattentjänstlagen hittas på kommunens hemsida 
www.stromstad.se/vattenochavlopp  
²)  I Strömstad är kommunens tekniska nämnd huvudman för vatten- och avloppsavdelningen 
(VA). VA-avdelningen (Tekniska förvaltningen) sköter det praktiska arbetet på uppdrag av 
Tekniska nämnden.  

http://www.stromstad.se/SMS
http://www.stromstad.se/servicemeddelande
http://www.stromstad.se/ledningsnat
http://www.stromstad.se/vattenochavlopp
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