ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL
KOMMUNALT VATTEN OCH
AVLOPP
Öckerö kommun
475 80 Öckerö Kommun
kommun@ockero.se
031-97 62 00

Diarienummer:

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsadress

Postnummer

Villa

Flerbostadshus

Annan fastighet

Obebyggd fastighet

Postort

Total tomtyta, m2

Total byggnadsyta (bruttoarea), m2

Antal lägenheter

Total tomtyta, m2

Total byggnadsyta (bruttoarea), m2

Antal lägenheter

Total tomtyta, m2

Total byggnadsyta (bruttoarea), m2

Varav varma utrymmen m2

Total tomtyta, m2

Extra servispunkt
Gemensamhetsanläggning och/eller samfällighet
Ja

Nej

VA-installation
Vatten dimension: ………………

Sökande

Spillvatten dimension: ………………

Företagsnamn eller personnamn

Postnummer

Organisations-/personnummer

Postort

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Dagvatten dimension: ………………

Utdelningsadress

Kontaktperson (om sökande är ett företag/samfällighet)
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Fortsätt till nästa sida

Övriga upplysningar

Ansökan ska vara kommunen tillhanda innan bygglov kan ges.
För byggvatten och vattenmätaruppsättning kontakta kommunens VA-enhet genom kommunens växel
031-976200. Återströmningsskydd ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul
installeras.
Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten. För fastighetens inkoppling till och brukande av den
allmänna VA-anläggningen gäller ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmän vatten- och
avloppsanläggning).
Avgift för anslutning till det allmänna VA-nätet tas ut enligt kommunens gällande VA-taxa.
Det åligger fastighetsägaren att hålla sig informerad om gällande VA-taxa och ABVA.
Förbindelse
Fastighetsägaren förbinder sig att iaktta allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning.

Underskrift

Datum och sökandens underskrift

Beslut (ifylles av kommunen)
Anslutning beviljad, datum

Namnförtydligande

Beviljad av

Övriga upplysningar

Öckerö kommun behöver spara och behandla ovanstående personuppgifter om dig. Syftet är att administrera
fastighetens va. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla uppgifterna är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det krävs med hänsyn till Öckerö
kommuns regler för allmänna handlingar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt
att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och
fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgiftsbehandling

