ANSÖKAN OM/ ANDRING AV VA-ANSLUTNING

Denna blankett fyller du i när du vill ansöka om ny va-anslutning eller förändra en befintlig vaanslutning. Du kan ansöka både om en permanent va-servis eller en tillfällig anslutningspunkt för
byggvatten.

NYANSLUTNING
BESTÄLLNING AV BYGGVATTEN

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

Ansökan avser fastighet
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:

Postnummer och ort:

Fastighetsägarens uppgifter
Fastighetsägare:
Nuvarande adress:

Postnummer och ort:

Personnummer/organisationsnummer:

Telefon:

E-post:
Fakturaadress för anläggningsavgift (om annan än ovan):

FYLLS I VID ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN
Antal bostadsenheter* före ombyggnad:

Antal bostadsenheter efter ombyggnad:

Lokalytor före ombyggnad (m2):

Tillkommande lokalytor (m2):

Ändring av fastighetens areal, ange aktnummer hos Lantmäteriet samt beskriv kortfattat vad
ändringen innebär (ex. tillkommande tomtyta, avstyckning, sammanslagning):

*En villa eller ett radhus räknas som en bostadsenhet. Vid Flerfamiljsbostäder fylls antalet lägenheter i.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-810 00

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

FYLLS I VID NYANSLUTNING
Bifoga gärna ritning som visar önskat läge för förbindelsepunkt
Önskad tidpunkt för anslutning, datum:
Önskar ansluta till:
Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Ansökan avser anslutning av följande byggnad/-er
Enbostadshus
Flerbostadshus
Verksamhet

Fastighetens areal:

Fastighetens areal:

Antal bostadsenheter:

Ev verksamhetslokal/-ers
BTA1:

Fastighetens areal:

Byggnad/-ernas BTA1:

Typ av verksamhet:

Kontaktperson i samband med servisutförande
Namn:
E-post:

Telefon:

Gislaveds kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Uppgifterna kommer att registreras och användas för ärendets handläggning och underlag för
debitering.

Underskrift
Med min underskrift förbinder jag mig att följa gällande bestämmelser för Gislaveds kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och att jag har tagit del av informationen på nästa
sida.
Ort och datum:

Fastighetsägarens underskrift:

_____________________________

_____________________________
Namnförtydligande:

1

_____________________________

BTA=Bruttoarea

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-810 00

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

INFORMATION OCH BESTÄMMELSER VID ANSÖKAN OM
VA-ANSLUTNING
Ansökan avser anslutning av va-anläggning enligt ABVA – Allmänna bestämmelser för användandet av
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Gislaveds kommun.

Godkännande och avgifter
Efter granskning av ansökan om va-anslutning möjliggör Gislaveds kommun inkoppling av fastigheten.
När förbindelsepunkten upprättats för fastigheten översänder vi meddelande om detta. Därefter
faktureras anläggningsavgiften enligt fastställd va-taxa.

Övrigt
I de fall fastighetens areal eller byggnadens bruttoarea förändras är det fastighetsägarens skyldighet att
meddela detta till Gislaveds kommun.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-810 00

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

