Ansökan om anslutning till kommunala vatten- och
avloppsledningar för villa
Gäller vid ny-, om- eller tillbyggnad
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Fastighet/fastighetsägare
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

Fastighetsägare:

Person-/Org.nr:

Fakturaadress:

E-postadress:

Postnummer och ort:

Kontaktperson:

Telefon, dagtid:

Telefon, dagtid:

Vad ska du bygga?
Ny villa?

Ja

Om Ja – Hur många kök/kokmöjligheter kommer att finnas?

Nej

st. kök/kokmöjligheter

Om- eller tillbyggnad, t.ex. friggebod, attefallshus, gårdshus eller ytterligare kök?
Om Ja – Hur många kök/kokmöjligheter kommer att finnas?

Ja

Nej

st. kök/kokmöjligheter

Tänk på! Ska du koppla in vatten så ska den nya vattenledningen kopplas på efter huvudfastighetens vattenmätare.
Hur många kvadratmeter är tomtytan?

kvm

Vatten och spillvatten (från t ex. toalett och dusch)
Jag önskar bli kopplad mot kommunens vattenledningar

Jag önskar bli kopplat mot kommunen spillvattenledningar

Dagvatten (regn- eller smältvatten)
Jag önskar bli kopplad mot kommunens ledningar för dagvatten

Jag önskar lokalt omhändertagande av vatten (LOD)

Vad betyder lokalt omhändertagande av vatten (LOD)?
LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. LOD innebär att du tar hand om dagvattnet, regn- eller smältvatten,
på plats, det vill säga lokalt.

Oljeavskiljare?
Ska du bygga garage över 50 kvadratmeter?

Ja

Nej

Om Ja, så behöver du även skicka in blankett ”Anmälan om oljeavskiljare”.

Fyll även i blankettens baksida.
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Övriga upplysningar
När planerar du att påbörja bygget?
När planeras bygget vara klart för inflyttning?
Var önskar du placera vattenmätare?

Är det något mer du vill att vi ska veta?

Underskrift
Ort och datum:

Fastighetsägarens underskrift
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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