
SERVISANMÄLAN  
Anslutning till vatten och avloppsanläggning

Fastighet/Tomträtt Stadsdel

Gatuadress

Fastighetsägares/Firmas juridiska namn Person-/Organisationsnummer

Kontaktperson

Kontaktperson för servisutförande, om annan än ovan

Debiteringsadress för anläggningsavgiften, om annan än fastighetsägarens

Anmälan avser

Villa/Radhus Flerfamiljshus Kontor/Handel Industri

Byggvatten Annat
Ange vad

Nyanläggning Ombyggnad Tillbyggnad
Antal lägenheter BOA m2 LOA m2 Tomtarea/-yta m2

Rördimension, material och nivå för vattengång vid förbindelsepunkt samt sannolikt flöde

Vatten 

Spillvatten 

Dagvatten 

mm Material Vg nivå Flöde l/s Anmärkning

Övrigt
Önskad tidpunkt för servisanslutning (datum)

Kemikalier kommer att tillsättas sprinklersystemet
Ja Nej

Telefon

Telefon

E-postadress

E-postadress

Sprinkler/Övrigt

Debiteringsadress för abonnemanget, om annan än fastighetsägarens

Efternamn och förnamn/Firma

Fakturaadress inkl postnummer

Organisationsnummer/Personummer

Beställningsnummer

Organisationsnummer/PersonummerEfternamn och förnamn/Firma

Fakturaadress inkl postnummer Beställningsnummer

Ombyggnaden beräknas vara klar (datum) Tillkommande boytor i m2 Tillkommande lokalytor i m2

Antal lägenheter: Innan ombyggnaden Efter ombyggnaden

Ifylls vid om- och eller tillbyggnad

Övrig information

Postadress



BESTÄMMELSER  
  
Anmälan  
Servisanmälan avser anslutning av va-anläggning enligt (ABVA) "All- 
männa bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avlopps- 
anläggningen i Stockholm och Huddinge" samt "Taxa för allmänna vatten 
och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge".  
  
Ritningar  
Situationsplan som redovisar ledningar i mark mellan byggnad och önskad 
förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Samt installationsritning som visar 
kallvattenledningen från husliv till vattenmätarplats skall bifogas med anmälan. 
  
Avgifter m.m.  
Efter granskning och godkännande av servisanmälan och ritningarna utför 
Stockholm Vatten och Avfall det beställda arbetet.  
När förbindelsepunkter upprättats för fastigheten översänder vi meddelande om detta 
tillsammans med faktura på anläggningsavgifterna enligt fastställd va-taxa.  
  
Observera!  
Vatten släpps inte på förrän anläggningsavgiften är betald, installationen besiktad och 
godkänd, abonnemang tecknat och vattenmätare uppsatt. 
  
För särskilda tjänster, specialarbeten som sprinkler, provisoriska serviser, 
särskilda anordningar m.m., utgår avgifter enligt särskild taxa.  
  
All olovlig öppning eller stängning av servisventilen debiteras fastighetsägaren enligt 
gällande avgift. 
  
Servisanmälan mailas till anslutning@svoa.se 
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BESTÄMMELSER 
 
Anmälan 
Servisanmälan avser anslutning av va-anläggning enligt (ABVA) "All-männa bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avlopps-anläggningen i Stockholm och Huddinge" samt "Taxa för allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge". 
 
Ritningar 
Situationsplan som redovisar ledningar i mark mellan byggnad och önskad förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Samt installationsritning som visarkallvattenledningen från husliv till vattenmätarplats skall bifogas med anmälan.
 
Avgifter m.m. 
Efter granskning och godkännande av servisanmälan och ritningarna utförStockholm Vatten och Avfall det beställda arbetet. 
När förbindelsepunkter upprättats för fastigheten översänder vi meddelande om detta tillsammans med faktura på anläggningsavgifterna enligt fastställd va-taxa. 
 
Observera! 
Vatten släpps inte på förrän anläggningsavgiften är betald, installationen besiktad och godkänd, abonnemang tecknat och vattenmätare uppsatt.
 
För särskilda tjänster, specialarbeten som sprinkler, provisoriska serviser,särskilda anordningar m.m., utgår avgifter enligt särskild taxa. 
 
All olovlig öppning eller stängning av servisventilen debiteras fastighetsägaren enligt gällande avgift.
 
Servisanmälan mailas till anslutning@svoa.se
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