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Anmälan om VA-anslutning

Nyanläggning  Omläggning  Övrigt, till exempel av utökning tomt 

 Dricksvatten 
Material och 
dimension: 

 Spillvatten 
Material och 
dimension: 

 Dagvatten 
Material och 
dimension: 

Om du har valt att anmälan avser omläggning eller övrigt, ange eventuellt mätarnummer: 

Om övrigt, ange vad:

Fastighet som ska anslutas 
Fastighetens beteckning Fastighetens adress 

Postnummer och ort 

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

Byggnadstyp

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus  Industri  Lantbruk 

 Kontor-/affärshus  Fritidshus  Garage/Verkstad  Obebyggt 
Ange annan byggnad eller anläggning: 

Åtvidabergs Vatten AB Telefon Bankgiro Orgnr. 
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 

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

va.renhallning@atvidaberg.se

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Åtvidabergs kommuns allmänna Va-anläggning är 
skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. I Va-taxan för allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (1§) framgår att ägaren av fastigheteten inom verksamhetsområdet är 
avgiftsskyldig till huvudmannen enligt fastställd taxa. 

Anmälan avser

mailto:va.renhallning@atvidaberg.se
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Anmälan om VA-anslutning

Ange uppvärmd lokalyta
Avser lokaler 

Ange antal lägenheter 
Avser bostadshus 

VVS installatör 
Firmanamn Telefonnummer Mobilnummer 

Datum Underskrift installatör 

Underskrift 
Avgifter utgår enligt gällande taxa och debiteras fastighetsägaren. Fastighetsägaren är införstådd med bestämmelserna 
för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, och förbinder sig att följa dessa. 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Va-bolagets noteringar 

 Förbindelsepunkt finns  Förbindelsepunkt kommer att upprättas

 Ansökan godkännes Sign Anslutning besiktigad, datum Sign Anläggningsavgift debiteras, datum Belopp exkl. moms Sign 

Mätare uppsatt, datum Mätarnummer Anm. till konsumtionsavgift, datum 

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 

Åtvidabergs Vatten AB Telefon Bankgiro Orgnr. 
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 

mailto:va.renhallning@soderkoping.se
https://www.atvidaberg.se/personuppgifter
https://13.00-14.00
https://09.00-11.30
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