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www.atvidaberg.se  SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Information till nya fastighetsägare 
 

Åtvidabergs kommun får gratulera till ditt fastighetsköp och önska dig lycka till med din byggnation! För att 

underlätta för dig att bygga och flytta in har vi tagit fram den här informationen.  

Allmänna tips 

 Kontrollera detaljplanen för fastigheten. Den visar på vad som är tillåtet att bygga (byggnadsstorlek, antal 

byggnadshöjd, våningar m.m.) samt vad som planeras i närområdet.  

 Tänk på att ta tidig kontakt med bygglovskontoret för att kolla om din byggnation är möjlig och vilka 

handlingar som krävs för att du ska kunna erhålla bygglov.  

 Byggnation får påbörjas först efter att du erhållit startbesked. Inför startbeskedet brukar det krävas 

kompletterande handlingar samt att kontrollansvarig har utsetts. 

 Det kan vara bra att kolla med ledningskollen.se samt med Åtvidabergs Vatten AB var ledningar går inom 

eller i närheten av fastigheten.  

Anläggnings- och anslutningsavgifter 

För anslutning till el, fiber och till allmänt vatten/avlopp får kontakt tas med nätägarna. För serviceledningar 

(”vattenledningar”) behöver kontakt tas med Åtvidabergs vatten för att få en förbindelsepunkt 

(överlämningspunkt) vilket inte ska sammanblandas med överföringen av VA-abonnemanget som anmäls efter 

köpebrevet tecknats. Nätägarna tar ut avgifter enligt vid var tid gällande taxa vilket kan variera beroende på 

fastighetens och byggnadens storlek. Blankett för anmälan om Va anslutning finns att hämta här: 

https://www.atvidaberg.se/ovrigt/e-tjanster-och-blanketter/bygga-bo-och-miljo 

 

För mer information kontakta (Åtvidabergs kommun):  

Mark- & Exploatering / Tomtförsäljning Kartor m.m. 

För frågor om fastighetens förutsättningar & Frågor gällande kartor, 

fastighetsförsäljningen   ex. förenklad nybyggnadskarta 

Klas Liljestrand   Henrik Lange 

0120-83 387    0120-83 150 

Klas.liljestrand@atvidaberg.se  Henrik.lange@atvidaberg.se 

 

Bygglovskontoret:    Itsam (Bredband) 

För frågor gällande bygglov och startbesked m.m..  Fiber/bredband 

Hossam Mohammad Husayn 

0120-83 164    0494-19770 

hossam.mohammad-husayn@atvidaberg.se fiber@atvidaberg.se 

 

För information om anslutningar (Externa bolag) 

Åtvidabergs Vatten och Renhållning  Eon  

Vatten, avlopp och sophämtning.  El-anslutning 

020-23 30 22   010-228 32 47 

va.renhallning@atvidaberg.se   
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