ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL KOMMUNAL
VATTEN- OCH / ELLER AVLOPPSANLÄGGNING
Ansökan avser

Markera med X. Ange önskad dimension hos anslutningen om den avviker från normalt.

Arbetets art:

 Nyanläggning

 Omläggning

 Övrigt t ex utökning

Ledningstyp:

 Dricksvatten………………

 Spillvatten…………………

 Dagvatten……………………

Fastighet
Fastighetensbeteckning (fastighet som skall anslutas)

Fastighetens adress

Fastighetsägare
Namn

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress

Tfn dagtid

Postadress

Tfn dagtid (fylls i vid behov)

E-postadress (vänligen texta)
Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren)

Tfn dagtid

E-postadress till kontaktperson (vänligen texta)

Fastighetens användning Markera vilka hus som ska anslutas eller om ansökan gäller utökning.
 Bostadsfastighet

 Utökning, area ……………

 Flerbostadshus, antal lägenheter …………

 Komplementbyggnad/-bostad (tex garage, friggebod, Attefallhus), antal…………
Betr. annan typ av fastighet än bostadsfastighet skall användning specificeras och bruttoarean anges.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Byggvatten

Behörig installatör

Firma namn

 Byggvatten önskas under byggtiden
from……………………………

tom……………………………

Tfn nummer
Underskrift

Separat avgift för byggvatten och ev byggvattenmätare debiteras enligt gällande taxa

Underskrift

Avgifter utgår enligt gällande taxa och debiteras sökande. Anslutningsavgiften skall vara erlagd före anslutning.
Fastighetsägaren är införstådd med bestämmelserna för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning, ABVA och förbinder sig att följa dessa.
Anslutning eller utökning får ej ske utan tekniska förvaltningens medgivande.
Ort och datum

Fastighetsägarens eller annan sökandes underskrift

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS ANTECKNINGAR
Ansökan inkom dat

Anslutning bev dat

Ant o sign

Deb summa (exkl moms)
Postadress
Sjöbo kommun
Tekniska förvaltningen.
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Ommavägen 30
Sjöbo

Telefon
0416 - 271 53
(kundtjänst)

Fax
0416 - 185 16

Postgiro
11 35 20-1

Bankgiro
662-7574

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL KOMMUNAL
VATTEN- OCH / ELLER AVLOPPSANLÄGGNING

Trygg hantering av dina personuppgifter
För att kunna hantera ditt VA-abonnemang behöver vi behandla personuppgifter om dig, så som
kundnummer, personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt betaluppgifter.
Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och som ett led i myndighetsutövning eller som en
uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande
till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna kan komma att delas med entreprenörer och
systemleverantörer som vi samarbetar med.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden i Sjöbo kommun. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi
har om dig, att rätta felaktiga uppgifter eller begära att uppgifter om dig raderas. Du kan läsa mer om hur
vi hanterar personuppgifter på sjobo.se/personuppgifter eller kontakta oss på teknik@sjobo.se.

Postadress
Sjöbo kommun
Tekniska förvaltningen.
275 80 SJÖBO

Besöksadress
Ommavägen 30
Sjöbo

Telefon
0416 - 271 53
(kundtjänst)

Fax
0416 - 185 16

Postgiro
11 35 20-1

Bankgiro
662-7574

