Ansökan om vattenanslutning

1.
Ansökan om
2.
Den som
ansluter sig

Förhandsutlåtande

UTLÅTANDE (VA-verket ifyller)
För byggnadslov
Om anslutning till vattenledning och
avlopp

Anslutning till vatten och avlopp
Förnamn och efternamn

Telefon

Postadress

ANSÖKAN/UTLÅTANDE (anvisningar för ifyllande av blanketten på sista sidan)

3.
Fastighet

Fastighetens adress

Stadsdel, kvarter, tomt

Byggnadens bruksändamål
Nybyggnad

4.
Vattenanskaffning

By, lägenhetens Rnr

Byggnadstyp

Utvidgning

Byggnadens yta

Tomtens areal

Befintlig byggnad Anmärkningar (VA-verket ifyller)

Kommunal vattenledning

Karta

Eget vattentag (t.ex. brunn)

Trycknivåer

Annat verks vattenledning, namn

Mätarutrymmet är tillbörligt
Ja
Nej, utan

Beräknad genomsnittlig vattenförbrukning m3/d

Största momentana vattenförbrukning l/s
Det översta golvets höjdläge

Våningstal

Vattenmätarens plats

Lägsta

Högsta

Normal

Fastigheten kan anslutas till kommunal
vattenledning
Anslutning förutsätter specialavtal
Fastigheten kan ej anslutas till kommunal
vattenledning

Specialanordningar

5.
Avlopp

Kommunalt avlopp

Karta

Annat, vilket

Spillvatten- Anslutningshöjd:
ledningens

Uppdämningshöjd:

Beräknad genomsnittlig spillvattenmängd m3/d

Dagvatten- Anslutningshöjd:
ledningens

Uppdämningshöjd:

Största momentana spillvattenflöde l/s

Den lägsta avloppsenhetens höjdläge
Avledande av dag- och dräneringsvatten

Avledande av dag- och dräneringsvatten
Angivits på ett tillbörligt sätt
Bör skötas på annat sätt
Fastigheten kan anslutas till
Spillvattenledning
Dagvattenledning
Anslutning förutsätter specialavtal
Kan ej anslutas till kommunal
spillvattenledning

Specialanordningar

6.
Tilläggsuppgifter

7.
Underskrifter

Tid och plats

Tid och plats

Sökanden

VA-verket

.

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN
VA-verket ifyller utlåtandedelen, som har avgränsats med tjockare linje. Enligt 5 § normalförslaget till byggnadsordning för
städerna skall, såvida byggnad anslutes till allmänt avlopp eller vattenledning eller annan ledning, till ansökan om byggnadslov
bifogas utlåtande från vederbörande inrättning angående den planerade anslutningen och de för mätare reserverande
utrymmena, ävensom utlåtande över möjligheterna att leda eventuellt avfallsvatten från industri till allmänt avlopp. Enligt punkt
3.5 i modellen för de allmänna bestämmelserna skall om anslutning till vatten- och avloppsverket inlämnas ansökan till verket.
Med blanketten på omstående sida kan utlåtande om bägge ovan nämnda frågor sökas. Sedan ansökan om anslutning av
fastighetens vatten- och avloppsanordningar till det allmänna verket har bifallits, ingås mellan den som ansluter sig och verket
ett avtal. Tillstyrkande utlåtande om anslutningsmöjligheten innebär samtidigt att den till verket riktade ansökningen om
anslutning bifalles.
Den som ansluter sig
Avses ägare av tomt, byggnadsplats eller annan fastighet som anslutes eller anslutits till verket eller med sådan ägare jämförbar
innehavare eller legotagare som innehar fastighet på grund av tomtlego- eller jordlegoavtal.
Byggnadens bruksändamål
Antecknas byggnadens huvudsakliga bruksändamål, t.ex. bostadsbyggnad, tvätt- inrättning, lager, mejeri, slakteri,
småindustrihall, livsmedelsindustri. Såvida det är fråga om en industrianläggning, anges industribranschen.
Byggnadstyp
Antecknas t.ex. egnahemshus, radhus, våningshus.
Anmärkningar
Antecknas t.ex. grunderna för bestämmande av vattenanslutningsavgift. Verket ifyller.
Vatten- och spillvattenmängd. Vid beräkning av mängderna kan, om inte andra uppgifter föreligger, såsom beräknings- grund för
egnahemshus användas ca 150 l/inv/dygn samt för rad- och våningshus 200 - 250 l/inv/dygn.
Största momentana vatten- och spillvattenmängd
Anges för andra byggnader än bostadsbyggnader.
Höjdläge
Anges enligt de på orten ibrukvarande höjdsystemet.
Specialanordningar
Omnämnes t.ex. sprinkler-, och övriga på vattendistributionen eller avloppen inverkande specialanordningar.
Tilläggsuppgifter
Anges på ansökningssidan t.ex. utredningar som beskriver spillvattnets beskaffenhet och på utlåtandesidan frågor, på grund av
vilka specialavtal förutsättes.
På kartan som bifogas till utlåtandet anges
- vattenledningens och avloppens dimensioner och material samt förbindelsepunkter och anslutningshöjder.
- tomtledningarnas och till dem hörande anordningars läge.
På kartan anges även planerade kommunala vattenledningar samt spillvatten- och dag- vattenledningar jämte material,
dimensioner och tidpunkten för deras anläggande.
Då ansökan inlämnas skall för vatten- och avloppsverket företes de huvud- ritningar, med vilka byggnadslov sökes.

INFORMATION
Blanketten skickas till:
Mariehamns stad
VA-verket
Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn
Information enligt 11 och 16 §§ (LL 2007:88) om behandling av personuppgifter: De personuppgifter du lämnar på denna
blankett används för att möjliggöra Mariehamns stads administration av ditt ärende. Uppgifterna sparas i stadens
datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i datasystemet, kontakta ansvarige avdelning angiven ovan.

