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ANMÄLAN AV VATTEN- OCH
AVLOPPSANSLUTNING

Förbindelsepunkt/Anslutningspunkt ska besiktas före återfyllning. Kontakta Driftenheten
minst två dagar innan. (Innan inflyttning ska vattenmätare installeras i fastigheten). Anmäl detta
på telefon 08-555 010 00 (begär vatten och avlopp). Beställningen lämnas minst fyra veckor
innan utförande till: Nykvarns kommun, Samhällsbyggnadskontoret, VA-enheten, 155 80
Nykvarn.

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Hustyp

Industri/Affär

Radhus/Parhus

Flerfamiljshus

Enfamiljshus

2

Antal hus/lägenheter/m bruttoarea

Tomtyta, m
Anmärkning

2

Anmärkning

Vattenservis

Spillvattenservis
Anmärkning

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten, ange hur detta kommer att ske

Dagvattenservis
m2

m2

Nybyggnad

Om- och tillbyggnad

Fastighetsägare 1
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

@
Fastighetsägare 2 (vid fler än två fastighetsägare, skriv på baksidan)
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

@
Kvalitetsansvarig/Sakkunnig för markförlagda ledningar inom tomtmark
Namn

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
För att kunna handlägga din ansökan behöver Nykvarns kommun spara och behandla dina personuppgifter. Nykvarns kommun använder både personuppgifter från din anmälan och i
förekommande fall kompletterande uppgifter från Bygg och Miljönämnden. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling
av personuppgifter gäller enligt skyldighet enligt Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster. Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan ansökan inte godkännas. Dina personuppgifter
sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna
handlingar. Dina uppgifter kommer att sparas och lagras så länge de behövs enligt lag och kommunens dokumenthanteringsplan. Vid handläggning av din ansökan kan dina personuppgifter
behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag
eller förordning. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring,
radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress dataskyddsombud@nykvarn.se eller på telefon 08- 555 0100 00.
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Jag/Vi beställer härmed VA-servis enligt ovanstående uppgifter
Jag/Vi förbinder oss att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Ort och datum
Fastighetsägare, namnteckning

Namnförtydligande

Fastighetsägare, namnteckning

Namnförtydligande

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 26

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20181123

