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Postadress Besöksadress Telefon  Webbplats E-post 
514 80 Tranemo Storgatan 26 0325-57 60 00  www.tranemo.se kommun@tranemo.se 

 

  

Ansökan om anslutning av fastighet till kommunalt vatten och avlopp 

 
Anslutning önskas för (kryssa i önskad anslutning/-ar) 

Dricksvatten  Ansökan avser 

 NEJ  JA  Nyanslutning  Omläggning  Utökning  Återanslutning 

Önskad servisdimension (Normalt 32 mm servisanslutning men vissa verksamheter eller flera lägenheter kan kräva 
större servis) 

 32 mm ”Normal villa”  40 mm  50 mm  63 mm  75 mm 

Önskad storlek på vattenmätare (Normalt Qn 2,5)  Finns önskemål om sprinkler 

 Qn 2,5 ”Normal villa”  Qn 5  Qn 10   Nej  JA (separat avtal) 

      Spillvatten (från wc, kök etc.) Ansökan avser 

 NEJ  JA  Nyanslutning  Omläggning  Utökning  Återanslutning 
 

Dagvatten (från stuprör) Ansökan avser 

 NEJ  JA  Nyanslutning   Omläggning  Utökning  Återanslutning 

Om JA på frågan ovan, sker på fastigheten något lokalt omhändertagande (LOD)  

 JA (på alla)  JA, på fastighet  1   2   3   4   5   6  NEJ 

 

Person som VA-enheten kan kontakta vid frågor  
Namn 1 Telefon Telefon 

   
Epost 

 
 

Fastighetsägare 

Namn 1 Person- el org.nr 

  
Namn 2 Person- el org.nr 

  
Adress Postnummer och ort 

  
Telefon Epost 

 
 

 
 

Denna beställning innebar att jag, eller den som är lagfaren ägare av fastigheten vid tidpunkten för upprättande av förbindelsepunkt, 
är betalningsansvarig för beställd anslutning enligt vid den tidpunkten fastställd taxa, och att utförandet görs enligt lämnade 
anvisningar. Om flera personer ar lagfarna ägare till fastigheten kontaktas endast ovanstående ägare som företrädare for samtliga 
ägare, alternativt kontaktas en av de nya lagfarna ägarna om de är fler än en. 

Ort och datum Ort och datum 

  
Namnteckning (ägare 1) Namnteckning (ägare 2) 

  
Namnförtydligande (ägare 1) Namnförtydligande (ägare 2) 
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Fastighet eller fastigheter som anslutningen gäller   
Fastighetsbeteckning (Fastighet 1)  Fastighetens adress  

  
Tomtyta (m2)  Antal lägenheter / bostäder på fastigheten  Fler än EN servis önskas för 

     Vatten  Spill  Dag 
Tomtytan har ökat med (m2)  Om-/ tillbyggnad har skett med fler bostäder  Antal tillkommande extra serviser 

 JA, med  m2   JA, antal nya ________       st 
 

 
 

Om fler än en fastighet kommer att dela på anslutningen – fyll i uppgifter för fastighet 2-4 nedan 
Fastighetsbeteckning (Fastighet 2)  Fastighetens adress  

  
Tomtyta (m2)  Antal lägenheter / bostäder på fastigheten  Fler än EN servis önskas för 

     Vatten  Spill  Dag 
Tomtytan har ökat med (m2)  Om-/ tillbyggnad har skett med fler bostäder  Antal tillkommande extra serviser 

 JA, med  m2   JA, antal nya ________       st 
 

Fastighetsbeteckning (Fastighet 3)  Fastighetens adress  

  
Tomtyta (m2)  Antal lägenheter / bostäder på fastigheten  Fler än EN servis önskas för 

     Vatten  Spill  Dag 
Tomtytan har ökat med (m2)  Om-/ tillbyggnad har skett med fler bostäder  Antal tillkommande extra serviser 

 JA, med  m2   JA, antal nya ________       st 
 

Fastighetsbeteckning (Fastighet 4)  Fastighetens adress  

  
Tomtyta (m2)  Antal lägenheter / bostäder på fastigheten  Fler än EN servis önskas för 

     Vatten  Spill  Dag 
Tomtytan har ökat med (m2)  Om-/ tillbyggnad har skett med fler bostäder  Antal tillkommande extra serviser 

 JA, med  m2   JA, antal nya ________       st 
 

 

Ev. ytterligare kontaktperson 

Namn 2 Telefon Telefon 

   
Epost 

 
 
 

I och med att du skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo 

kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo kommuns hantering av detta 

ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 

2016/679. 
 

Blanketten sänds till:  

Tranemo kommun 

514 80 Tranemo 
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