
Anmälan/avtal om att ansluta sprinklersystem 

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet 
med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att 
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i 
register hos förvaltningen/nämnd. Du har rätt att 
begära utdrag och rättelser 

Blanketten skickas/lämnas till: 
Håbo kommun 
VA-avdelningen 
746 80 BÅLSTA 

Detta avtal gäller tillsammans med Håbo kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns vatten och 
avloppsanläggning) Observera på sida 12. ”VA-avdelningen garanterar inte att ett visst vattentryck alltid kan upprätthållas eller att viss vattenmängd 
per tidsenhet alltid kan levereras.” 

1 Ägare av fastigheten: 
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

Adress Postadress 

E-post 

Telefon hem Telefon arbete Telefon mobil 
      

Telefon övrigt 

2 Information om fastigheten 
Fastighetsbeteckning som ansökan avser 

Adress som ansökan avser Postadress 

Typ av fastighet 

Enfamiljshus Flerfamiljshus Annat:  

Antal lägenheter (om flerfamiljshus) BTA kvm (hela byggnaden) Tomtyta kvm Yta som är försedd med sprinkler, kvm 

Sprinkler system ska installeras i samband 
med

Nybyggnation Tillbyggnad Ändring av befintlig byggnad Planerad byggstart: 

Varför ska fastigheten förses med sprinkler: 

3 Information om sprinklersystemet 
Flödesbehov, l/s Nödvändigt tryck vid förbindelsepunkt Dimension (diameter i mm) 

      
Kommer kemikalier att tillsättas sprinklersystemet? 

 JA                 NEJ 
Hur ska sprinklersystemet förses med vatten: 

Ny service (separat servis till sprinklersystem)  Befintlig servis (gemensam servis till sprinklersystem och övrig vattenförsörjning) 

 Ingen dimensionsförändring   Dimensionsförändring 

Reservoar Tryckstegring Annat: 

Råd och anvisningar för anslutning av vattensprinklersystem finns i Svenska Brandskyddsföreningens publikation SBF 
142:1. Dimensionering av vattensprinklersystem ska utföras av fastighetsägaren. 

4 Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 (är ett krav från VA-avdelningen, Håbo kommun) 
Klass på återströmningsskydd Fabrikat och typ 

Finns beskrivet i Svenskt Vattens publikation P88 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS
Centrumleden 1

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33

ORG.NR 
212000-0241

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se

http://www.habo.se/
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6. Avgift för anslutning av vattensprinklersystem 
Fastighetsägaren ska erlägga en avgift enligt 6.5 i VA-taxan, som täcker huvudmannens kostnader för anordnande av 
en ny eller vid dimensionsförändring av befintlig servisledning för anslutning av vattensprinklersystem till den allmänna 
VA-anläggningen. 
 
7. Genomspolning och cirkulation 
Fastighetsägaren förbinder sig att följa leverantörens anvisningar för genomspolning av och cirkulation i 
vattensprinklersystemet. Utförda åtgärder ska journalföras. Huvudmannen har rätt att granska journalförda handlingar. 
 
8. Funktionsprov 
Fastighetsägaren förbinder sig att minst en gång per år funktionsprova vattensprinklersystemet, inklusive 
återströmningsskyddet. Funktionsprov av vattensprinklersystemet ska följa anvisningar i Svenska 
Brandskyddsföreningens publikation SBF 142:1. Funktionsprov av återströmningsskyddet ska följa leverantörens 
anvisningar. Genomförda funktionsprov ska journalföras. Huvudmannen har rätt att granska journalförda handlingar. 
 
9. Avtalets upphörande 
Fastighetsägaren får säga upp detta avtal med en uppsägningstid av tolv månader. Huvudmannen får, utöver för fall 
som avses i punkt 10, likaledes med en uppsägningstid av tolv månader, säga upp avtalet. Detta kan bli aktuellt om 
fastighetsägaren i väsentligt avseende åsidosätter förpliktelser enligt avtalet. 
Om den allmänna VA-anläggningen ändras så att fastighetsägarens vattensprinklersystem blir en säkerhetsrisk för 
den allmänna VA-anläggningen, eller så att vattensprinklersystemet inte längre utan olägenhet för huvudmannen kan 
försörjas genom den allmänna VA-anläggningen, kan dock avtalet omedelbart sägas upp. I samband med avtalets 
upphörande kan huvudmannen behöva vidta åtgärder för 
att återställa den allmänna VA-anläggningen. Fastighetsägaren vid tidpunkten för avtalets upphörande ska stå för 
kostnaderna för dessa åtgärder. 
 
Upphör avtalet att gälla är fastighetsägaren inte berättigad att återfå någon del av anläggningsavgiften. 
 
10. Fastighetsöverlåtelse 
Vid överlåtelse av fastigheten är fastighetsägaren enligt ABVA skyldig att till huvudmannen anmäla överlåtelsen. 
Huvudmannen har i samband med fastighetsöverlåtelse rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid av sex 
månader. 
 
Detta avtal är upprättat i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
Ort och datum 
 

Ort och Datum 

Namnteckning, fastighetsägare 
 

Namnteckning för VA-avdelningen 

Namnförtydligande, fastighetsägare Namnförtydligande för VA-avdelningen 

 
 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 
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