ANSÖKAN

Anslutning till kommunalt
vatten och avlopp

Datum

Skickas till

Arvidsjaurs kommun
933 81 Arvidsjaur
kommun@arvidsjaur.se, 0960-155 00

Arvidsjaurs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltning
933 81 Arvidsjaur

Sökande och fastighet
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)
Telefon dagtid (även riktnr)

Organisations-/Personnummer

Postnummer
Telefon kvällstid (även riktnr)

Postort

E-postadress

Fastighetsbeteckning (som ansökan gäller)
Utdelningsadress (gata, box etc) om annan än sökandes

Postnummer

Postort

Fastighetstyp
Ange tomtyta i m2

Antal kök med egen ingång

Enbostadshus
Antal lägenheter

Ange BTA i m2 för ev. lokaler

Ange tomtyta i m2

Flerbostadshus
Ange BTA i m2

Ange tomtyta i m2

Övriga fastigheter
VA-installation
1

Vatten

ø

mm

Spillvatten

ø

mm

Dagvatten

ø

mm

Önskas vattenmätare

Fast förbrukning

Ansluts till dagvattenledning

Omhändertas lokalt

Dränering

Ansluts till dagvattenledning

Omhändertas lokalt

Sprinkler

Ja

Nej

Fettavskiljare

Ja

Oljeavskiljare

Nej

Ja

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).

1

Fastförbrukning debiteras med 150 m³/byggnadsenhet
För fast boende respektive 75 m³ för fritidshus

Nej

Förändringen avser:

Ny tomtyta. Tillkommande tomtyta:....................m²
Nya bostadslägenheter. Antal nya:>>>stycken
Ny- eller tillbyggnad Tillkomande BTA:>.>>>...>m²
Förändrat användande av befintlig byggnad. Ange en kort
beskrivning:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>..
>>>..>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>>>>>>>.>>>>>>>>>>>>>>>

Övriga upplysningar

Bilaga
Situationsplan

Planritning
Namnförtydligande

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

För kontoret för samhällsbyggnads anteckning
Anslutning beviljad, datum

Beviljad av

Anläggningsnummer

Taxekod

Övriga upplysningar

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd av myndighetsutövning. Hur vi
behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av datasystem (så kallade
personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas
enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att
vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor.
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

