Det är en del att hålla reda på i anslutningsprocessen. Som
fastighetsägaren ansvarar du själv för installationen på din egen
fastighet. Dvs du tar kontakt med entreprenörer men det är också
olika lagstiftningar som styr i den här processen. Miljöbalken,
Lagen om allmänna vattentjänster samt Plan och bygglagen. Det
innebär att du som fastighetsägare måste uppfylla de krav som
lagstiftningen innebär. Vilket innebär att det blir två motparter
som ska hantera ditt ärende. Nässjö Kommun som myndighet och
NAV som Huvudman för kommunalt vatten och avlopp.
Vi förstår att det här inte är helt enkelt så kontakta oss om du
behöver hjälp!

Huvudman Kommunalt
vatten och avlopp
Nav skickar ut
anslutningsfakturan 1 Juni

Myndighet (Samhällsplaneringskontoret)

Anslutningsavgiften ska senast vara betald 30 Juni

Anmäl anslutningen
Skicka in blanketten ”Anmälan om anslutning till
kommunalt vatten och avlopp”. Bifoga en
situationsplan och förslag till kontrollplan (sakkunnig
utförare eller entreprenör ska anges i förslaget).

När fakturan är betald väljer du själv när du vill
påbörja inkopplingen beroende på vad du har för
villkor på din enskilda brunn. Är du osäker kontrollera
med miljöenheten på Nässjö kommun.

Invänta startbesked
Handläggningstiden brukar vara ca 1 vecka men kan
ta längre tid. Om anmälan behöver kompletteras eller
förtydligas kommer ni få meddelande om detta. Tänk
på att arbetet inte får påbörjas innan du har fått ett
startbesked Kontrollplanen fastställs i startbeskedet
Du har fått Startbeskedet
Arbetena kan påbörjas. För att verifiera
egenkontrollen ska kontrollpunkterna i kontrollplanen
signeras. När arbetena är klara skickas den signerade
kontrollplanen in till Samhällsplaneringskontoret

När du bestämt dig för att koppla in dig på kommunalt
VA.
Skicka in en Servisanmälan samt en situationsplan till
NAV.
Ange när du vill ansluta dig.
Har du problem att få plats med din pumpstation,
kontakta NAV.
Servisanmälan ska vara NAV tillhanda minst tre veckor
innan planerad anslutning.

Har det blivit ändringar i situationsplanen upprätta en
relationshandling som påvisar hur förläggningen blev.

Checklistan- Ska sparas och fyllas i under hela arbetes
gång och fastighetsägaren ska utför de åtgärder i
checklistan för att säkerställa installationen.

Invänta slutbesked
När du fått slutbeskedet kan installationen tas i bruk
(sunt förnuft får råda).

Sluttömning- Begär en sluttömning av den enskilda
brunnen/tanken, ring NAV´s kundservice telefon 0380517000 eller via mejl info@nav.se
Kontakta NAV för att få pumpen utkörd – elen och
larmet ska vara helt klart! Anmälan ska ske minst 2
veckor innan planerad driftsättning.
Mätaruppsättning – NAV fyller i det sista i checklista
och tar den med sig.

Samhällsplaneringskontoret telefon: 0380-51 80 00

Nässjö Affärsverk telefon: 0380-51 70 00

