Ansökan om anslutning till kommunala vatten- och
avloppsledningar för flerbostadshus eller övrig fastighet
Gäller vid ny-, om- eller tillbyggnad

SIDA 1/2

Uppgifter om fastighet, fastighetsägare och kontaktperson
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

Fastighetsägare:

Person-/Org.nr:

Telefon:

Fastighetsägarens e-postadress:
Fastighetsägarens postadress:

Märke/Referens:

Fastighetsägarens fakturadress:

Kontaktperson:

Telefon:

Kontaktpersonens e-postadress:

Önskade serviser
Vatten [V]
Önskad
servisdimension

Ny = N
Befintlig =B
Sannolikt flöde l/s

N/B

Spillvatten [S]
Önskad
servisdimension

Ny = N
Befintlig =B
Sannolikt flöde l/s

N/B

Dagvatten [D]
Önskad
servisdimension

Ny = N
Befintlig =B
Sannolikt flöde l/s

N/B

Projektet avser
Nybyggnad
På fastighet som sedan tidigare
är obebyggd.

Ombyggnad

Tillbyggnad

När befintlig byggnad byggs om utan
att utöka kvm.

Vid ytterligare byggnation (med utökad
kvm) på redan bebyggd fastighet.

Besvaras vid nybyggnad

Besvaras vid om- eller tillbyggnad

Avses både lägenheter och lokal för annan verksamhet ska båda valen kryssas.

Frågorna besvaras för att vi ska kunna räkna ut anläggningsavgiften.

Antal lägenheter

Flerfamiljshus med lägenheter
lgh

Antal lägenheter
Ska det byggas någon gemensamhetsyta med
kokmöjligheter utöver lägenheterna?
Ja

Nej

Om Ja, hur många kvadratmeter är den
gemensamhetsytan?
kvm
Annan verksamhet

före om- och tillbyggnad

lgh

efter om- och tillbyggnad

lgh

Lokalyta (ej lägenheter) BTA kvm
före om- och tillbyggnad

kvm

efter om- och tillbyggnad

kvm

Antal kvadratmeter tomtyta

kvm

Ange vad:
Hur många kvadratmeter?

kvm
Fyll även i blankettens baksida.

Hur många kvadratmeter tomtyta?

kvm
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Uppgifter för beräkning av vilken vattenmätare du behöver
Antal separata byggnader på fastigheten?

st

Var önskar ni placera vattenmätaren?
Sannolikt flöde vatten?

l/s

Fettavskiljare/Oljeavskiljare?
Följande frågor måste ställas, eftersom du även kan behöva fylla i andra blanketter.

Tillkommer det verksamhet som ska hantera livsmedel?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om Ja, så behöver du även skicka in blankett ”Anmälan om fettavskiljare”.
Tillkommer det verksamhet som motsvarar industri, parkering
och/eller garage över 50 kvadratmeter?
Om Ja – Ska du ha golvavlopp? Då krävs installation av oljeavskiljare.
Du måste då skicka in blankett ”Anmälan om oljeavskiljare”?

Övriga upplysningar
När planerar du att påbörja byggnationerna?
När planeras bygget vara klart för inflyttning?
Planerar du att bilda gemensamhetsanläggning och samfällighet?

Är det något mer du vill att vi ska veta?

Underskrift
Observera!
Tillsammans med
denna ansökan ska
du också bifoga:
VA-situationsplan
VVS-ritning

Ort och datum:

Fastighetsägarens underskrift

På vakin.se kan du
läsa mer om hur dessa
handlingar ska vara
utformade.

Namnförtydligande (var god texta)

Vakins uppdrag

Din integritet

Vatten- och avloppsledningarna i ägarkommunerna (kommunerna som äger
Vakin), ägs i sin tur av det kommunala vatten- och avfallsbolaget. Vakin har
uppdraget att utföra all VA-verksamhet i ägarkommunerna. Anslutningsfrågor
behandlas av Vakin men i vatten- och avfallsbolagens namn.

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vakin.se. Di kan också kontakta vår
kundservice på telefon 090-16 19 00 eller e-post
kundservice@vakin.se
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