
ANSLUTNING TILL 
KOMMUNALT

 VATTEN OCH AVLOPP

SÅ ANSLUTER DU TILL KOMMUNENS VATTEN- OCH AVLOPPSNÄT



ANMÄLAN OM ANSLUTNING
Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller 

avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du 

får inte ansluta dina ledningar till kommunens innan en servisanmälan 

är inlämnad. Om du bygger till en fastighet inom det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska du också anmäla det 

till VA-avdelningen eftersom du då kanske måste betala en 

tillkommande anslutningsavgift. En servisanmälan ska även skickas in 

om du byter ut gamla ledningar i tomtmark.

Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och 

avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Servisanmälan 

finns som e-tjänst och vanlig pappersblankett på karlstad.se. Vatten- och 

avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar som kommer att utföras 

på tomtmark. 

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/avloppet/

dagvattnet ska vara inkopplat. Anmälan är giltig i nio månader.

FÖRBINDELSEPUNKT
Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till 

kommunens ledningar och ligger normalt en halv meter utanför 

tomtgränsen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och 

kommunens ansvarsområde.  

Kommunen upprättar förbindelsepunkt vid tomtgräns om fastigheten 

ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen svarar för ledningarna fram till 

förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar i sin tur för alla ledningar 

innanför tomtgränsen. Uppgift om förbindelsepunktens läge lämnas på 
nybyggnadskartan och kan även begäras från VA-avdelningen.



UPPSÄTTNING AV VATTENMÄTARE
Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter den aktuella 

vattenförbrukningen. Innan inflyttning måste du som fastighetsägare 

förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en 

mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt 

anslutningsavgiften. 

Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och 

kontrollerar den. Fastighetsägaren ansvarar för att anmälan om 
vattenmätare sker till teknik- och fastighetsförvaltningen. Ta kontakt med 
vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054 – 
540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se för att boka tid för 
installation av mätare. Vattenmätaren kan efter det installeras och 
abonnemanget börjar gälla. 

Du som fastighetsägaren ansvarar också för att vattenmätarplatsen är 

lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte och att mätaren skyddas mot 

frost- och värmepåverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av 

vatten. 

Fastighetsägaren ansvarar 

även för att konsol och 

avstängningsventiler 

finns monterade. 

Vattenmätarens placering 

ska godkännas av 

kommunen. Kontakta 

vattenmätarverkstaden för 

mer information.

Vattenmätarplats. Utrymmesbehov för en mätare 
med qn 2,5, 6 eller 10.



ANSLUTNINGS- OCH BRUKNINGSAVGIFTER
VA-verksamheten bekostas inte av skattemedel utan av en avgift för vatten 
och avlopp. Avgifterna är uppdelade i anslutnings- och brukningsavgifter. 
Anslutningsavgiften är en engångsavgift kommunen tar ut efter att 
vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort 
det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften 
varierar bland annat beroende på tomtytans storlek och betalas även vid 
tillbyggnad i de fall antalet lägenheter ökar och för vissa lokaler där 
bruttoarean (BTA) ökar. Kontakta VA-avdelningen om du vill veta hur 
mycket det kostar att ansluta just din fastighet. 

Brukningsavgiften är en avgift du vanligtvis betalar fyra gånger per år för 
att du har kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgiften består av en fast 
årsavgift (beroende på vattenmätarens storlek), en dagvattenavgift och en 
rörlig del som påverkas av hur mycket vatten du använder och mäts med 
vattenmätare. 

Självavläsningskort skickas ut en gång per år för att få in uppgift på 
den faktiska årsförbrukningen. Du kan även lämna din mätarställning 
på Karlstads kommuns hemsida, karlstad.se/vattenavlasning. Där 
kan du också se din mätaravläsningshistorik och du får veta din nya 
årsförbrukning.

YTTERLIGARE INFORMATION
Bestämmelser kring bland annat anslutningar hittar du i vår ABVA 
(Allmänna bestämmelser för användande av Karlstads kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar). ABVA kan beställas från VA-
avdelningen eller hämtas på karlstad.se. 

Om du har frågor om servisanmälan, anslutnings-, eller brukningsavgifter 
är du alltid välkommen att höra av dig till någon av våra 
abonnentingenjörer via kommunens Kontaktcenter på telefon 054 - 540 
00 00 eller e-post kundarenden.va@karlstad.se. För frågor om 
vattenmätaren ring vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter 
på telefon 054-540 00 00.
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