
Postadress Besöksadress Telefon  E-postadress Internetadress 

Essunga kommun  
Tekniska kontoret 
465 82 Nossebro 
 

Sturegatan 2 0512 570 00   bjarne.hurtig@essunga.se www.essunga.se 

 

Servisanmälan 
 

Ansökan om anslutning till 

kommunalt vatten och/eller 

avloppsnät 

 

 

   

Insändes i 2 ex till: 
Tekniska kontoret 

VA-enheten 

465 82 Nossebro 

Sturegatan 4 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.  
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Frågor kring servisanslutning besvaras av VA-ingenjör. 

Fastigheten 
 

Fastighetsbeteckning 

      

Gatuadress Postadress 

            

 Bostadshus  Affärshus  Fabriksbyggnad 

Installatör 
Rörinstallatör Adress och telefon 

            

Kvalitetsansvarig Adress och telefon 

            

Befintliga och önskade serviser 

a) Vatten 

 Nyanläggning  Omläggning        

Befintlig servis dimension Önskad servis dimension Sannolikt flöde (liter/sekund) 

                  

b) Spillvatten 

 Nyanläggning  Omläggning        

Befintlig servis dimension Önskad servis dimension Sannolikt flöde (liter/sekund) 

                  

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

      

c) Dagvatten 

 Nyanläggning  Omläggning  Dagvattenseparering 

Befintlig servis dimension Önskad servis dimension Sannolikt flöde (liter/sekund) 

                  

 Vattenmätarplats 

      

Lägst belägna källargolv i meter över kommunens nollplan Högst belägna tappställe i meter över kommunens nollplan 

+       +       

Fastighetsägarens underskrift  
Ansökan gäller endast med originalunderskrift. Blanketten kan därför inte mailas till VA. Jag förbinder mig att 
iaktta allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 

Ort och datum Fakturamottagare 

            

Gatuadress Postadress                                                Ort 

            

Telefonnummer E-post 

Namnteckning Namnförtydligande 

 
      

  



Postadress Besöksadress Telefon  E-postadress Internetadress 

Essunga kommun  
Tekniska kontoret 
465 82 Nossebro 
 

Sturegatan 2 0512 570 00   bjarne.hurtig@essunga.se www.essunga.se 

 

Planskiss (med önskemål om förbindelsepunkters lägen) 

      

Anteckningar 

      

Vatten- och avloppsenhetens noteringar 

Servisanmälan inkom, datum Signatur 

  

Vattenmätare (dimension), m/m Vattenmätare (kapacitet), m3/h 

  

Förbindelsepunkt upprättad för 

 Vatten, antal   Spillvatten, antal   Dagvatten, antal  

Datum Signatur 

  

Installationsritningar bifogas 

 Utan erinran  Med erinran 

Datum Signatur 
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