
           Servisanmälan
  Beställning av anslutning till kommunalt vatten och avlopp för ett småhus 1-2 lägenheter

Personnummer 
Organisationsnummer

Postadress

Sakkunnig VA-installatör, namn Telefon e-postadress

Kontrollansvarig Telefon e-postadress

Hantering av dagvatten

Dagvattenledning

Husdräneringen ansluts till

Dagvattenledning

Tekniska uppgifter om VA-anslutning

Övriga upplysningar

Underskrift
Jag beställer härmed en VA-anslutning enligt ovan ifyllda uppgifter. Jag försäkrar att uppgifterna  jag lämnat  
stämmer överens med verkligheten och förbinder mig att följa gällande föreskrifter (VA-TAXAN samt  ABVA- Allmänna bestämmelser)  för  
användande av allmänna vatten och avloppsanläggningar i Örebro kommun.  När förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad debiterar vi 
fastighetsägaren anläggningsavgift/tillägsavgift för VA. Vid frågor kontakta Servicecenter på 019-21 10 00

Ort och datum 

Fastighetsägaren/betalningsansvariges underskrift Namnförtydligande

TF-anteckn: reg dat Kundservice VA: Nyb karta nr:

Vatten Spillvatten Dagvatten

Önskad Sannolikt flöde

Servisdimension

Sannolikt flöde

l/s

Önskad

Servisdimension l/s

Önskad

Servisdimension

Sannolikt flöde

l/s

Dnr

Anmälan avser Ny anslutning Förändrad eller kompletterad anslutning

Postnummer e-postadress

Telefon/mobilnummerFaktureringsadress

FastighetsägareFastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Annan lösning, Beskriv under övriga upplysningar

Annan lösning. Beskriv under övriga upplysningar

Regnvatten ansluts till

Nr

Observera: Vatten får inte tas ut från förbindelsepunkt utan Tekniska förvaltningens särskilda medgivande 
och då alltid via Tekniska förvaltningens mätare. Mätarplatsen skall alltid utformas enl. Tekniska 
förvaltningens önskemål. Information lämnas av  
Tekniska förvaltningen Kundservice Vatten & Avlopp 019-21 10 00 
Situationsplan ska bifogas denna servisanmälan .

                                               Örebro kommun  
 Tekniska förvaltningen, Box 333 00, 701 35 Örebro 
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