SERVISANMÄLAN
Nr ______

Inkom ________

Beställning, anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare 1 (person eller företag)

Personnummer/org.nummer

Fastighetsägare 2 (person eller företag)

Personnummer/org.nummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon hem

Telefon arbete

E-post

Kontaktperson för servisutförande

Telefon, kontaktperson

E-post, kontaktperson

Uppgifter om befintliga och önskade serviser
VATTEN
Befintlig
servis,
dim

Önskad
servis,
dim

SPILLVATTEN
Befintlig
servis,
dim

Sannolikt
flöde
(liter/sek)

Fastighetstyp
Bostadshus

Annan fastighet

Önskad
servis,
dim

DAGVATTEN

Sannolikt
flöde
(liter/sek)

Befintlig
servis,
dim

Önskad
servis,
dim

SPRINKLER
Önskad servis, dim

Sannolikt
flöde
(liter/sek)

2

_____ st

Tomtyta _____ m

Antal lägenheter < 25 m

2

_____ st

Övrig lokalareal ______ m

Planerad verksamhet

___________________________________________________

Antal lägenheter > 25 m

Arbetets art

Nyanläggning

Omläggning

2
2

Proppning

Jag förbinder mig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning.

Jag bifogar nybyggnadskarta eller situationsplan med servisledningarnas läge inritade.
_______________________________
Datum

_________________________________________________________
Fastighetsägarens underskrift
_________________________________________________________
Namnförtydligande

Ifylls av tekniska kontoret
Dimensioner, beslutade av tekniska kontoret

Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Sprinkler

A: ________ K: ________ V: ________ P: ________ O: __________
Arbetsorder till arbetsavdelningen

(datum, åååå-mm-dd) ________________________

Förbindelspunkt upprättad och färdig

(datum, åååå-mm-dd) ________________________

Faktura anläggningsavgift

(datum, åååå-mm-dd) ________________________

SERVISANMÄLAN

Servisanmälan ska lämnas till Jönköpings kommun 6 veckor före utförandetid.

Observera! Anslutning får inte ske utan VA-verkets särskilda medgivande.
Upplysningar om anslutningar och anläggningsavgift:
Lars Johansson, VA-verksamheten, lars.johansson1@jonkoping.se, tfn 036-10 50 00

För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla dessa enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i denna blankett samtycker du till att personuppgiftsbehandling utförs.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om
vilka uppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar uppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse i
fråga om de personuppgifter vi behandlar.

Blanketten skickas till Jönköpings kommun, Vatten och avlopp, 551 89 Jönköping

