Anmälan om VA-anslutning för flerbostadshus och övriga fastigheter
Denna blankett fyller du i när du vill ansöka om anslutning av din fastighet till Växjö kommuns allmänna
vatten- och avlopps-anläggning. För att vi ska kunna bedöma om anslutningen är möjlig måste en
situationsplan/VA-ritning bifogas ansökan.

Anmälan avser fastighet
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:

Postnummer och ort:

Fastighetsägare:
Nuvarande adress:

Postnummer och ort:

Personnummer/organisationsnummer:

Telefon:

Epost:
Fakturaadress för anläggningsavgift (om annan än ovan):

Anmälan avser anslutning av
☐ Flerfamiljshus

☐ Kontor/handel

☐ Livsmedelsverksamhet

☐ Annan företagsverksamhet

☐ Annat, ange vad:

Orsak
☐ Nybyggnad

☐ Tillbyggnad

☐ Ombyggnad

Specifikation vid nybyggnad
Antal lägenheter

BTA, m2 *

Hårdgjord yta **

* För flerfamiljshus ska uppges all övrig Bruttoyta (BTA) som inte tillhör lägenheterna. (Räkna med, garage, miljöhus,
fläktrum och dylikt). För övrig bebyggelse uppges total BTA.
** Som hårdgjord yta räknas asfalterade ytor, stenbelagda ytor och takytor som avleds till kommunens ledningsnät.
Bifoga ritning med ytorna markerade.

Specifikation vid om- och tillbyggnad
Antal lägenheter före om- och tillbyggnad

Antal lägenheter efter om och tillbyggnad

BTA m2 före om- och tillbyggnad

BTA m2 efter om och tillbyggnad

Önskad
servisdim.
mm

Sannolikt
flöde l/s.

Befintlig
servisdim.
mm

Önskad
servisdim.
mm

Dagvatten
Servis

Befintlig
servisdim.
mm

Servis

Servis

Uppgifter om befintliga och önskade serviser
Vatten
Spillvatten
Sannolikt
flöde l/s.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Befintlig
servisdim.
mm

Önskad
servisdim.
mm

Sannolikt
flöde l/s.

OBS! Servisledning för dricksvatten skall ha blå stripe. Om det är tryckspillavloppsledning ska den servisledningen ha
brun stripe, för att inte kunna förväxlas med dricksvattenservisledningen.
För uppgifter om ledningarnas vattengång och uppdämningsnivå hänvisas till nybyggnadskartan.

Tilläggsinstallationer på fastigheten
☐ Fettavskiljare

☐ Oljeavskiljare

☐ Sprinkleranläggning

Önskad tidpunkt för anslutning

Beräknad inflyttning

Datum

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:

Så behandlas dina personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddslagen).
För att du ska kunna utnyttja den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Växjö kommun behöver vi behandla dina personuppgifter.
Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter som behandlas. Vi behandlar inte fler uppgifter än vad som är
nödvändigt för att kunna fakturera VA-tjänster och utföra arbetsuppgifter för VA-tjänster av allmänt intresse. Personuppgifterna
kommer i huvudsak direkt från dig men kan även inhämtas av från andra system. Exempelvis fastighetsregistret. Vi behandlar dina
personuppgifter så länge som du är kund hos oss eller så länge som kommunen har en skyldighet att arkivera dem enligt lag och
kommunala bestämmelser. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden ( tekniskanamnden@vaxjo.se , 0470-410 00). Mer information
om GDPR och dina rättigheter finns på www.vaxjo.se/GDPR

Anmälan skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
VA-avdelningen
Box 1222, 351 12 Växjö

Kontaktuppgifter:
Kontaktcenter
Tel. 0470 - 410 00
info@vaxjo.se

