
SERVISANSÖKAN

Anslutning till vatten- och/eller avloppsledning

Anmälare

Org-/ PersonnummerFastighetsägare 2

Postadress Postnummer och ort

Telefon Telefon mobil E-postadress

Org-/ PersonnummerFastighetsägare 1

Ansökan avser anslutning till
Vattenledning* Spillvattenledning Dagvattenledning Vatten under byggtiden*

Övriga uppgifter
Fastighetens adressFastighetsbeteckning (där ledning ska installeras)

Räkningsmottagare ( namn, adress, telefon och person- organisationsnummer) om annan än fastighetsägaren

Entreprenör (namn, postadress och telefon)

Beräknad vattenförbrukning (kubikmeter/år) Tomtyta (kvm)Beräknat anslutningsdatum för vatten och/eller spill

Vattenmätaren ska placeras tillgänglig för avläsning, frostfritt och före alla möjliga tappunkter.
Vattenmätarens placering ska anges på VA-ritningen.

Ansökan ska inlämnas i ett exemplar tillsammans med en situationsplan för VA som visar
servisledningarnas läge och dimensioner, samt kompletta VA-ritningar.

* Öppning och stängning av servisventil i vattenledning får endast utföras av kommunens personal.

Särskilda upplysningar

Datum och underskrift fastighetsägare 1 Datum och underskrift fastighetsägare 2

Undertecknad förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser, ABVA och VA-taxa.
Tekniska nämnden behandlar inkomna personuppgifter för att möjliggöra en effektiv och säker handläggning av
nämndens ärenden. Uppgiftslämnaren äger rätt att på begäran ta del av registrerade personuppgifter avseende
honom/ henne. Om uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det
Tekniska nämnden att vidta rättelsåtgärder.

Blanketten skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
Teknik
245 80 Staffanstorp

Ange nivå på lägsta källargolvbrunn (enligt höjdsystem RH70) i meter
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Vattenmätaren ska placeras tillgänglig för avläsning, frostfritt och före alla möjliga tappunkter.
Vattenmätarens placering ska anges på VA-ritningen.
 
Ansökan ska inlämnas i ett exemplar tillsammans med en situationsplan för VA som visar servisledningarnas läge och dimensioner, samt kompletta VA-ritningar.
 
* Öppning och stängning av servisventil i vattenledning får endast utföras av kommunens personal.
Särskilda upplysningar
Datum och underskrift fastighetsägare 1
Datum och underskrift fastighetsägare 2
Undertecknad förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser, ABVA och VA-taxa.  
Tekniska nämnden behandlar inkomna personuppgifter för att möjliggöra en effektiv och säker handläggning av nämndens ärenden. Uppgiftslämnaren äger rätt att på begäran ta del av registrerade personuppgifter avseende honom/ henne. Om uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Tekniska nämnden att vidta rättelsåtgärder.
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