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Sökande och fastighet

Fastighetsbeteckning (som ansökan gäller)

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr)

Förnamn Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

ANSÖKAN
Anslutning till kommunalt  
vatten och avlopp

Datum

E-postadress

Fastighetstyp

Enbostadshus

Annan fastighet

Flerbostadshus

Upplands Väsby kommun 
Kontoret för samhällsbyggnad 
194 80  UPPLANDS VÄSBY

Skickas till

PostortPostnummerUtdelningsadress (gata, box etc) om annan än sökandes

Ange tomtyta i m2

Antal lägenheter

VA-installation

Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Lätt Tryck Avlopp (LTA-enhet)

Ansluts till dagvattenledning Omhändertas lokalt   

Ja Nej

Ja Nej Ja Nej

Ansluts till dagvattenledning Omhändertas lokalt   
Dränering

Sprinkler (om ja ska sprinkleravtal fyllas i och bifogas med ansökan)

Fettavskiljare Oljeavskiljare

Antal kök med egen ingång

Ange tomtyta i m2

Ange BTA i m2 Ange tomtyta i m2

Obebyggd fastighet

Fastighet jämställ med 
bostadslägenhet

Gemensamhetsanläggning 
o/el sammfällighet
Gemensamhetsanläggning 
o/el sammfällighet

Ange tomtyta i m2

Ange tomtyta i m2

mm

mm

mm

Organisations-/Personnummer

Ange BTA i m2 för ev. lokaler

ø 

ø 

ø 

Upplands Väsby kommun
 Dragonvägen 86 , 194 22 Upplands Väsby
upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se, 08-590 970 00
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Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Ansökan ska vara Upplands Väsby kommun, Kontoret för samhällsbyggnad, tillhanda innan  
anläggningen tas i bruk. 
 
För byggvatten och vattenmätaruppsättning, ring 08 - 590 977 46. Återströmnings- 
skydd ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skydds- 
modul installeras. 
 
Dagvatten och dräneringsvatten får ej anslutas till spillvatten. 
För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller  
ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggning). 

Förbindelse och underskrift 
Fastighetsägaren förbinder sig att iaktta allmänna bestämmelser för brukande av vatten-  
och avloppsanläggning.
Datum och namnteckning Namnförtydligande

För kontoret för samhällsbyggnads anteckning
Anslutning beviljad, datum Beviljad av Anläggningsnummer Taxekod

Övriga upplysningar
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Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Ansökan ska vara Upplands Väsby kommun, Kontoret för samhällsbyggnad, tillhanda innan 
anläggningen tas i bruk.
För byggvatten och vattenmätaruppsättning, ring 08 - 590 977 46. Återströmnings-
skydd ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skydds-
modul installeras.Dagvatten och dräneringsvatten får ej anslutas till spillvatten.För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller 
ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggning).
Förbindelse och underskriftFastighetsägaren förbinder sig att iaktta allmänna bestämmelser för brukande av vatten- 
och avloppsanläggning.
Datum och namnteckning
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Anslutning beviljad, datum
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