
 

Uppgifter om befintliga och önskade serviser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVISANMÄLAN FÖR VA 
Avseende anslutning till Falköpings kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning med underlag för upprättande av förbindelsepunkt 
och för debitering av VA-avgifter.  

Fastighetsägare (textas): 
Namn: 

………………………………………………………….. 
Adress: 
………………………………………………………….. 

Postnr:…………………. 

Ort:……………………………………………………… 

Tel arb:……………………..Tel bostad:……………… 

Information om fastigheten: 
Fastighetsbeteckning: 

…………………………………………………………… 
Adress: 
…………………………………………………………… 

Postnr:…………………. 

 

Ort:………………………………………………………..

VATTEN 

1 

2 

Befintlig 
servis 
dim. 

Önskad 
servis 
dim. nyanläggning

omläggning

ändring av dimension 
flyttning 
borttagning

DAGVATTEN 

1

2

Befintlig 
servis 
dim.

Önskad 
servis 
dim. nyanläggning

omläggning

ändring av dimension

flyttning

borttagning

SPILLVATTEN

1 

2 

Befintlig
servis 
dim. 

Önskad
servis 
dim. nyanläggning

omläggning

ändring av dimension

flyttning

borttagning

Byggnadens användning 

Bostadshus. Antal lägenheter: …………… 
Affärshus 
Industrilokal 
Annat…………………………………….. 

Till denna anmälan skall bifogas: 
Situationsplan med servisledningarnas 
läge inlagt 

Beträffande industrilokal 
användningen specificeras: 

Jag förbinder mig att iakttaga gällande bestämmelser för 
brukande av kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 
 
…………………………………………………………………
Ort och datum 
 
…………………………………………………………………
Person, org nr 
 
…………………………………………………………………
Fastighetsägarens namnteckning 

Ifylls av VA-avdelningen 

Dim 1

Dim 2

Vatten Spillvatten Dagvatten

Ansvarig projektör: …………………………………………………………….

Antal och storlek på vattenmätare: ………………………………………..

Utfört av (enligt AO): ………………………………………………………..

Vattenmätare uppsatt: 

Arbetet utföres till självkostnad: …………………………………

Övriga anteckningar: 

Byggvatten debiteras………………………kr 

Datum 20……-…………………………… 

Datum 20……-…………………………… 

Datum 20……-…………………………… 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen 
Adress: Falköpings kommun, 521 82. Besök: S:t Sigfridsgatan 9.Telefon 0515 88 50 00  Telefax: 0515 88 51 67 
kommunen@falkoping.se     www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478  Plusgiro 3 21 38-0  Org nr 212000-1744 
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