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Begäran om anslutning till vatten- 
och avloppsanläggning 
(”servisanmälan”) 
 De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) § 10.  

Dataregistret används för administration av begäran om anslutning till vatten- och 
avloppsanläggning. För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst 
ned på blanketten. 

OBS! Situationsplan i 3 exemplar skall bifogas visande VA-
ledningar från tomtgräns till husliv  
Inkom till VA-avd, datum 

VAR VÄNLIG TEXTA!       
Arbetsplats/Fastighetsbeteckning Adress Telefon dagtid, även riktnummer 

                  
Fastighetsägare Adress Telefon bostad, även riktnummer 

                  
Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren) Telefon dagtid, även riktnummer Telefon bostad, även riktnummer 

                  
Vatten 

Högst belägna tappställe i meter över kommunens höjdsystem +       meter 
  Önskad servis dim Sannolikt flöde l/s Material 

1                   
2                   
3                   
Arbetets art 

 Nyanläggning  Omläggning  Ändring till större dim  Flyttning 
 Borttagning  Sprinkler        

Spillvatten 
Lägst belägna källargolv i meter över kommunens höjdsystem +       meter 

  Önskad servis dim Sannolikt flöde l/s Material 

1                   
2                   
3                   
Arbetets art 

 Nyanläggning  Omläggning  Ändring till större dim  Flyttning 
 Borttagning  Sprinkler        

Dagvatten 
  Önskad servis dim Sannolikt flöde l/s Material 

1                   
2                   
3                   
Arbetets art 

 Nyanläggning  Omläggning  Ändring till större dim  Flyttning 
 Borttagning  Sprinkler        

Byggvatten Kontakta Lars Nordin, telefon 08-580 289 32. 
Avgift för byggvatten och eventuell byggvattenmätare skall debiteras nedanstående. OBS! Byggvatten får ej uttagas utan 
vattenverkets medgivande. 
Beställare Adress Telefon, även riktnummer 

                  
Ort och datum Beställarens underskrift Namnförtydligande 

             
Vattenmätare placering dimensionering etc. Kontakta Lars Nordin, telefon 08-580 289 32.  
Övriga upplysningar 
      

Fastighetens användning 
 

 
Med bostadsfastighet 
jämställd fastighet  

 Specificera 

 Bostadsfastighet  Annan fastighet  
Fastighetsägaren är införstådd med bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
ABVA samt kommunens VA-taxa. 
Ort och datum Beställarens underskrift Namnförtydligande 

             
Kontaktperson VA-verket Lars Nordin, telefon 08-580 289 32.   
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