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Servisanmälan för vatten och avlopp (VA)
Ifylles och lämnas till:
Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret
VA-enheten
183 80 Täby
Telefon: 08-555 590 00
Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

Person-/Organisationsnummer

Telefon

E-post

Nuvarande adress

Kontaktuppgifter till fastighetsägarens entreprenör i samband med utförandet
Namn (företag och kontaktperson)
Telefon

E-post

Fakturaadress för byggvatten, om annan än fastighetsägarens

Anmälan avser: (markera med x vilka som gäller för fastigheten)
☐

Anmälan avser inkoppling i befintlig förbindelsepunkt enligt bifogad
VA-karta/nybyggnadskarta.

☐

Anmälan avser inkoppling i ny förbindelsepunkt enligt bifogad
VA-karta/nybyggnadskarta.

Inkoppling avser ☐ dricksvatten, ☐ spillvatten, ☐ dag- och dränvatten.
Om du tar hand om ditt dag- och dränvatten på fastigheten får du reducerad taxa.
☐

Byggvatten under byggnadstiden. Ange förväntad tidsperiod: _______-_______.1

☐

Byggavlopp under byggnadstiden. Ange förväntad tidsperiod: _______-_______.1

☐

Sprinkler, krav vid installation (www.taby.se).

☐

Förbindelsepunkt kommer att nyttjas av en fastighet enligt ovan.

☐

Förbindelsepunkt kommer att nyttjas av flera fastigheter, ange vilka (Täby
kommun rekommenderar servisventil och rensbrunn för varje enskild fastighet).
_________________________________________________________________
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☐

Livsmedelshantering, krav på fettavskiljare (www.taby.se).

☐

Om ändring, till exempel dimensionsförändring av befintlig VA-installation,
beskriv omfattning:
_________________________________________________________________

Anvisningar och förklaringar
•

Avgifter betalas enligt gällande VA-taxa.

•

Täby kommuns ”allmänna bestämmelser för användande av Täby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA) ska följas.

•

VA-installation ska uppfylla Svenskt Vattens publikationer, till exempel
avseende säkerhet, täthetskrav och vattenmätarens placering.

•

Behov av och tid för leverans av byggvatten ska anmälas till Täby kommun.1

•

Täby kommun utför servisledningar med servisventil (förbindelsepunkt) för
dricksvatten och rensbrunnar (förbindelsepunkt) för spill- och dagvatten.
Varje servisledning förlängs cirka 1 m från förbindelsepunkt in mot fastighet till
inkopplingspunkt. Täby kommun proppar samtliga servisledningar och utför
täthetskontroll av servisledning för dricksvatten. Täby kommun återfyller
schakt samt märker ut inkopplingspunkt för respektive servisledning.

•

För montering av vattenmätare (www.taby.se) och påsläpp av dricksvatten ska
Täby kommun kontaktas i god tid före inflyttning. I samband med montering av
vattenmätare utförs täthetskontroll av servisledning för dricksvatten (från
vattenmätarplats mot stängd servisventil) samt flödeskontroll av
servisledningar för spill- och dagvatten.

Önskad tidpunkt för anslutning
Datum

Underskrift
______________________
Ort

___________________
Datum

_____________________________________
Fastighetsägare namnteckning
_____________________________________
Fastighetsägare namnförtydligande

Tillfälligt vatten och avlopp
Kontakta VA-enheten vid frågor som gäller tillfälligt vatten och avlopp, till exempel
byggvatten/byggavlopp.
1
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