Uppsala Vattens anteckningar
Anläggningsnummer:
Anläggningsavgift kr:
Anläggningsavgift deb:
Förbindelsepunkt meddelad:
Mätare uppsatt:
Installationsnummer:

Anmälan om VA-anslutning för enbostadshus (villor/radhus)
Denna blankett fyller du i när du vill ansöka om anslutning av din fastighet till Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. För att vi skall kunna bedöma om anslutning är möjligt måste en situationsplan/VA-ritning bifogas ansökan.

Anmälan 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):

Anmälan avser anslutning av
Nybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

Spillvatten Dimension:

Dagvatten Dimension:

Önskar ansluta till
Vatten Dimension:

För uppgifter om ledningarnas vattengångshöjder och uppdämningsnivåer hänvisas till nybyggnadskartan.

Önskad tidpunkt för anslutning			
Datum:

Beräknad inflyttning
Datum:

Kontakt i samband med servisutförandet
Namn:
E-post:

Telefon:

Underskrift

Med min underskrift förbinder jag mig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning.
Underskrift:

Datum:

Namnförtydligande:
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Uppsala Vatten och Avfall AB behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL).
Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering. Du har rätt att på skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Skickas till:						
Uppsala Vatten och Avfall AB				
Kundtjänst						
Box 1444						
751 44 Uppsala

Kontaktuppgifter:					
Tel: 018-727 94 00
Fax: 018-727 94 10
E-post: kundtjanst@uppsalavatten.se
www.uppsalavatten.se

Bestämmelser vid anmälan om VA-anslutning
Anmälan avser anslutning av VA-anläggning enligt ABVA 2009 – Allmänna bestämmelser för
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.
Obs! Uppsala Vattens del av servisledningarna måste vara utförda innan fastighetens del av
servisledningarna påbörjas.
Ritningar
Nedanstående ska bifogas anmälan om VA-anslutning:
•
Situationsplan/VA-ritning som redovisar ledningar i mark mellan
byggnad och önskad förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen.
•
Installationsritning som visar kallvattenledningens läge från
husliv till vattenmätarplats.
Godkännande och avgifter
Efter granskning och godkännande av anmälan om VA-anslutning och ritningar möjliggör
Uppsala Vatten inkoppling av fastigheten. När förbindelsepunkten upprättats för fastigheten
översänder vi meddelande om detta. Därefter faktureras anläggningsavgiften enligt fastställd
VA-taxa.
Inflyttningsanmälan
Innan anläggningen kan tas i bruk ska du göra en inflyttningsanmälan på särskild blankett.
Blanketten bifogas vårt meddelande om förbindelsepunkt, men finns även på vår hemsida
www.uppsalavatten.se.

