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SERVICEFÖRVALTNINGEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL VATTEN OCH
AVLOPP/SERVISANMÄLAN

Box 26
663 21 SKOGHALL
För att ni ska få ta ut vatten vid eller efter servisledningens förbindelsepunkt måste
serviceförvaltningen medge uttaget samt installera en vattenmätare.
För frågor kring servisanslutning kontakta serviceförvaltningen, telefon 054-51 50 00.
Samtliga abonnentfält (fält 1 - 6) på blanketten måste fyllas i. Ofullständigt ifylld anmälan returneras.

1. Fastigheten

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Postadress

Bostadshus

Affärshus

2. Installatör

Fabriksbyggnad

Byggherre

Adress och telefon

Rörinstallatör

Adress och telefon

3. Önskemål om tidigaste datum för inkoppling av vattenmätare:
Datum (åååå-må-dd)

-

-

4. Planerad inflyttningsmånad
Månad för inflyttning

5. Serviser (ifylls förslagsvis i samråd med installatör)
a) Vatten

Nyanläggning

Befintlig servisdimension

Önskad
servisdimension

b) Spillvatten

Nyanläggning

Befintlig servisdimension

Önskad
servisdimension

Omläggning
Sannolikt flöde (liter/sekund)

Omläggning
Sannolikt flöde (liter/sekund)

Annan VA-installation (t. ex. olje- eller fettavskiljare)

c) Dagvatten

Nyanläggning

Befintlig servisdimension

Önskad
servisdimension

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

Omläggning
Sannolikt flöde (liter/sekund)

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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6. Fastighetsägarens underskrift

Jag förbinder mig att iaktta allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna
vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

Namnteckning

Ort och datum
Gatuadress

Namnförtydligande

Personnummer (åååå-må-dd – xxxx)
-

-

Telefonnummer

Mobilnummer

-

SERVICEFÖRVALTNINGENS NOTERINGAR, VA-chef, -ingenjör, -tekniker
7. Besiktning av vattenmätarplats

VA-tekniker namn/signatur

Godkänd

Datum

Inte godkänd

Godkänd, med anmärkning om åtgärdande av:

Avvikelser VA-installation (avsaknad av renvatten/dagvatten/spillvatten)

8. Installation av vattenmätare
Mätarplats

VA-teknikers namn/signatur

Mätarnummer

Mätarställning

Vattenmätarens dimension m/m

Vattenmätare storlek m³/h

Förbindelsepunkt upprättad för
Vatten
Spillvatten

Dagvatten

Installationsritningar bifogas
Utan erinran

Med erinran

Datum

Antal förbindelsepunkter:

Datum

Taxekod

Datum

Förbindelsepunkt meddelad och faktura skickad, datum

Notering (onyttigbliven avloppsanläggning mm)

VA-chef. Godkännande av servisanmälan och datum

Åtgärd vid avslag (vattenprover, remiss M&B,VA-nämnd)

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se
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Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighetsbeteckning
och personnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera fastighetens ägare
avgifter gällande tjänsterna för vatten och avlopp.
Vi hämtar uppgifterna från din ansökan om anslutning till vatten och avlopp / servisanmälan och
kommer inte att hämta in uppgifter från andra källor. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 24 §. Dina uppgifter kommer att
sparas tills den dag du inte längre är ägare till fastigheten som nyttjar tjänsterna för vatten och avlopp.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas internt med Hammarö kommuns förvaltningar. Vi kan
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Servicenämnden i Hammarö kommun, Box 12, 663 21 Skoghall. Du har rätt
att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 054-51 50 00 eller
e-post service@hammaro.se. Du når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på telefon 054-51 50
00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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