
Kretslopp & Vatten
Begäran om anslutning till Vänersborgs kommuns allmänna VA-anläggning 
för Övrig bostadsfastighet och Annan fastighet
 
FASTIGHETSBETECKNING: 
 
FASTIGHETENS ADRESS:

VÄNERSBORGS KOMMUN 
Kretslopp & Vatten 
462 85 VÄNERSBORG 
E-post: va-verket@vanersborg.se

 
FASTIGHETSÄGARE: 
 
 
 
PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER: 
 
 
ADRESS: 
 
 
POSTNUMMER: 
 
 
ORT: 
 
 
TELEFONNUMMER: 
 
 
MOBILNUMMER: 
 
 
E-POSTADRESS:

 
KONTAKTPERSON (om annan än fast.ägare): 
 
 
 
PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER: 
 
 
ADRESS: 
 
 
POSTNUMMER: 
 
 
ORT: 
 
 
TELEFONNUMMER: 
 
 
MOBILNUMMER: 
 
 
E-POSTADRESS:

Anslutning önskas för:

Övrig bostadsfastighet 
 
 Annan fastighet

Antal lägenheter / vattenflödesbehov:

Ort och datum

Underskrift Fastighetsägare

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter: 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personsuppgifterna behandlas i ditt ärenden hänvisas till kommunens hemsida.



Kretslopp & Vatten

 
Information till den sökande 
 
Förbindelsepunkt 
Kretslopp & Vatten förmedlar information om förbindelsepunktens läge, dimensioner 
och höjder i samband med att anslutningsavgiften faktureras. 
 
ABVA
Fastighetsägaren skall vara införstådd med ABVA, allmänna bestämmelser för 
brukandet av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Anslutning 
Ingen anslutning får ske till VA-nätet före det att anslutningsavgiften är betald. 
Endast Kretslopp & Vattens personal får öppna servisventilen.  
Kretslopp & Vattens personal skall besiktiga servisinkopplingen innan rörgraven 
återfylls. 
 
Byggvatten 
Om inte mätning sker av byggvatten debiteras en fast avgift, enligt gällande VA-
taxa, från och med datum för besiktning av VA-anslutningen till och med datum för 
uppsättning av vattenmätare. 
 
Vattenmätarplatsen 
Vattenmätarplatsen skall uppfylla Kretslopp & Vattens krav. Kretslopp & Vatten 
bestämmer antal och/eller storlek på vattenmätare för anslutningen. 
 
 
Kontakt 
Kontakta Kretslopp & Vatten via kommunens växel 0521 - 72 10 00

Hantering av personuppgifter: 
 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personsuppgifterna behandlas i ditt ärenden hänvisas till kommunens hemsida.
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