SERVISANMÄLAN
Ansökan om anslutning till det allmänna vatten- och/eller avloppsnätet
Skicka blanketten till:
Kungälvs kommun/VA-Teknik
Stadshuset
442 81 Kungälv
Eller med E-post:
kommun@kungalv.se

Blanketten innehåller 4 sidor. Glöm ej att skicka
med planskiss och eventuella anteckningar.

Fastigheten

Fastighetsbeteckning
Gatuadress
☐ Bostadshus

Postnummer
☐ Affärshus

Installatör

Ort

☐ Industribyggnad

Rörinstallatör

Adress rörinstallatör

Telefon rörinstallatör

Ansvarig arbetsledare

Adress arbetsledare

Telefon arbetsledare

Kvalitetsansvarig

Adress kvalitetsansvarig

Telefon kvalitetsansvarig

Befintliga och önskade serviser
•

Vatten

☐ Nyanläggning
☐ Omläggning
Befintlig servisdimension
Önskad servisdimension

•

Sannolikt flöde (liter/sekund)

Spillvatten

☐Nyanläggning
☐Omläggning
Befintlig servisdimension
Önskad servisdimension

Sannolikt flöde (liter/sekund)

Annan VA-installation (t.ex. olje- eller fettavskiljare)

•

Dagvatten

☐ Nyanläggning
☐ Omläggning
Befintlig servisdimension
Önskad servisdimension

Sannolikt flöde (liter/sekund)

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Vattenmätarplats
Vattenmätarplats

Lägsta belägna källargolv i meter över kommunens nollplan.

Högst belägna tappställe i meter över kommunens nollplan

+

+

Planskiss

Fyll i en planskiss samt eventuella anteckningar och kommentarer på nästa sida

Fastighetsägarens underskrift
Datum och ort

Personnr./organisationsnummer

Fastighetsägare/Fakturamottagare

Namnteckning fastighetsägare 1

Gatuadress

Namnförtydligande

Postnummer

Namnteckning eventuell fastighetsägare 2

Ort

Namnförtydligande

VA-verksamhetens noteringar
Servisanmälan inkom, datum

Vattenmätare (dimension), m/m

Signatur

Vattenmätare (kapacitet), m3/h

Förbindelsepunkt upprättad för

☐Vatten, antal
Datum

☐Spillvatten, antal

Signatur

Installationsritningar bifogas
☐Utan anm.
☐Med anm.
Datum

Signatur

☐Dagvatten, antal
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Planskiss (med önskemål om förbindelsepunkters lägen)

Anteckningar
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Information till den registrerade enligt GDPR
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna
handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens
rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med
undantag för de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för fakturering och upprättande av VAabonnemang. Kontakt med installatör för efterkontroll. Dina uppgifter kommer att delas inom
kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de
personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också
komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för
behandlingen är Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas
sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål.
Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och
enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, kommun@kungalv.se, 0303 23 80 00.
Du har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig.
Du kan även begära rättelse, begräsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i
vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@kungalv.se om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
datainspektionen@datainspektionen.se

