SERVISANMÄLAN
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Blanketten skickas/ lämnas till: Upplands-Bro kommun
VA-enheten
196 81 KUNGSÄNGEN

Anmälare:
Jag förbinder mig att följa gällande
bestämmelser för brukandet av kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA).

□ Fastighetsägare/ sökande □
Namn*

Personnummer/ Organisationsnummer*

Adress*

Postadress*

E-post

Telefon dagtid

Fakturaadress*

Ev. märkning

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning*
Adress*

Postadress*

□ Bostadsfastighet
□ Fastighet med verksamhet

Antal lägenheter

Total byggnadsyta (BTA)

Total byggnadsyta (BTA)

Tomtarea (m²)
Tomtarea (m²)

Ange slag av verksamhet, ex. kontor, butik, garage, restaurang/ livsmedelshantering mm

Lägsta golvnivå

Önskad servis (situationsplan/installationsritning ska bifogas)

□ Servis □ Byggvatten
□ Vatten

□ Spillvatten

Önskad servisdimension

Önskad servisdimension

□ Dagvatten

Önskad servisdimension

Önskat sista datum för anslutning (minst 2 månader efter anmälan)

Vattenmätare*

Antal vattenmätare

Storlek/ Qn

Önskad placering

*För att beställa vattenmätare kontakta kommunens kontaktcenter VA & avfall, tel.nr: 08-581 690 00, två veckor innan mätare ska sättas upp

Fastighetstyp

□ Nybyggnation
□ Befintlig byggnad

□ Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse, ska avgift erläggas
för varje tillkommande lägenhet*
*Utrymme som bildar en enhet alt. varje påbörjad 150-tal BTA, räknas som en lägenhet.

Övriga upplysningar

□ Sprinkler
□ Fettavskiljare

□ Oljeavskiljare
□ Fördröjning dagvatten

□ Tillsats av kemikalier i systemet

Fördröjd volym, fördröjningsmetod m.m.:

Datum och ort:*_______________________
Underskrift/ betalningsansvarig:*

Datum och ort:______________________
Handläggares underskrift:

____________________________________

___________________________________

Handläggares kommentar:

Hantering av personuppgifter

De uppgifter vi vill samla in framgår av blankettens framsida. Fält markerade med * är
obligatoriska, resterande är uppgifter vi gärna har för att lättare kunna komma i kontakt med er.
Samhällsbyggnadskontoret samlar in uppgifterna i syfte att kunna avgöra om ni kan få de serviser
ni önskar och för att kunna återkoppla på denna förfrågan.
Dina uppgifter kommer endast hanteras av Samhällsbyggnadskontoret.
Dina uppgifter sparas hos oss i vårt VA-arkiv. Om ni får avslag kan vi radera anmälan annars
sparas den.

Personuppgiftsansvarig är

Tekniska nämnden
Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

08-581 690 00
kommun@upplands-bro.se
Organisationsnummer: 212000–0100

Rätt att få registerutdrag

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har också rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är
felaktigt. Ta då kontakt med dataskyddsombud@upplands-bro.se.
Om du inte anser att vi hanterat dina personuppgifter korrekt kan du lämna klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet.

