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VA-abonnemang - Anmälan om förändring eller 
ombyggnation av fastighet som påverkar 
avgiftsberäkningen (inom verksamhetsområdet)

Anmälan skickas via post eller e-post till
Åtvidaberg Vatten och Renhållning 
Gamla torget 3B
597 30 Åtvidaberg 

va.renhallning@atvidaberg.se 

Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa. Enligt ABVA är 
fastighetsägaren skyldig att lämna uppgifter om fastigheten vid förändringar och ombyggnationer 
som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Lämna en blankett per fastighet. 

Fastighet som uppgifterna avser
Fastighetens beteckning Fastighetens adress 

Postnummer och ort Anläggningsnummer (se faktura) 

Fastighetsägare 
Förnamn Efternamn Person-/organisationsnummer 

Förnamn Efternamn Person/organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress) Postnummer och ort 

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Bakgrund
Din fastighet är ansluten till det kommunala Va-nätet. Du debiteras enligt 
fastställt kommunal taxa. Taxan är uppdelad i tre olika poster: 

- Fast avgift: debitering för att fastigheten är ansluten till ledningsnätet. Avgiften debiteras även
obebyggd tomt.

- Lägenhetsavgift: en lägenhetsavgift debiteras för varje enskild bostad. Om en bostad innehåller
två kök räknas det som två lägenheter osv. Övriga lokaler i huset eller fastigheter avsedd för
annat ändamål än bostadsändamål beräknas lägenhetsavgiften utifrån uppvärmd lokalyta.
Varje påbörjad 200 kvm är en lägenhetsavgift. För lagerutrymme räknas varje påbörjat 400-tal
kvm som en längenhetsavgift.

- Förbrukning: debitering för den mängd vatten/avlopp som förbrukas/belastar avloppsnätet.

Telefon Bankgiro Orgnr.Åtvidabergs Vatten AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8455 556740-1962 

Åtvidabergs Renhållning AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8521 556740-1970 
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VA-abonnemang - Anmälan om förändring eller 
ombyggnation av fastighet som påverkar 
avgiftsberäkningen (inom verksamhetsområdet)

Ange uppvärmd lokalyta (läs bakgrund) 

Ange antal lägenheter (läs bakgrund) 

Underskrift

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är riktiga och sanningsenliga 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Va-bolagets noteringar 

Datum Huvudmannens underskrift 

Åtvi

Vid frågor kontakta
Kundtjänst Vatten/Renhållning 
Telefon: 020-23 30 22 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-14.00 
E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Hantering av personuppgifter
Behandling av dina personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift. De 
kommunalägda bolagen Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB är 
personuppgiftsansvariga för personuppgifterna. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på atvidaberg.se/personuppgifter
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