
Datum: ………………………… 

Servisbeställning skickas till: 
Kungsörs Vatten AB 
736 85 KUNGSÖR 

Anmälan om anslutning till Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Insändes till Kungsörs Vatten AB tillsammans med VA-situationsplan (i 2 exemplar) senast fyra 
veckor före önskad servisanslutning. 

Allmänna uppgifter 
Beställning av utlämning av vattenmätare görs på telefon 0227-600 270 minst fem 
arbetsdagar innan utlämning. 

Beställning av anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetsadress Personnummer/Organisationnummer(obligatorisk) 

Kontaktperson (om annan än fastighetsägare) Adress Telefon bostad 

Telefon bostad Telefon arbete Postnummer, ort Telefon arbete 

Beställning avser 
Fastighetens användning 
Tomtyta= 

Bostad 
Antal lägenheter= 

Kontor 
Bruttoarea = 

Industri 
kvm 

Annat 

Beställningen omfattar servisledningar med dimensioner och material: 
Dimension i mm Material Nyanläggning Omläggning Borttagning 

Vatten 
Spill 
Dagvatten 

LTApump 

Önskar tillfälligt vatten ( ex. byggvatten ) Ja Nej 

Underskrift 
Observera att brukande av de allmänna VA-ledningarna inte får ske innan anläggningsavgift erlagts och Kungsörs Vatten AB 
monterat vattenmätare eller lämnat särskilt medgivande 

Vattenmätare beställs av Kungsörs Vatten AB  på telefon 0227-600 270. 

Fastighetsägaren är införstådd med gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA, TAXA och INFORMATION kan erhållas från Kungsörs Vatten AB ) 

Ort och datum 

Fastighetsägare ( underskrift ) 

Kungsörs Vatten ABs anteckningar 

Anläggningsavgift inkl moms beräknad till _____________________________kronor Sign _________________________________ 

Servisbeställning inkom       Datum ____________________________       Sign _________________________________ 

Förbindelsepunkt meddelat  Datum ____________________________     Sign _________________________________ 

Bygganmälan               Datum ____________________________              Sign _________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 559048-6956 SE559048695601 

Servisbeställning 
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