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Servisanmälan tillfällig anslutning 

Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät 

1. Servisanmälan/Ansökan avser tillfällig anslutning

För närvarande måste du dra 
ut blanketten för att fylla i den. 

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetens adress: 

Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät 

Fyll i uppgifterna under rubrik nummer 1 och 2. 

2. Uppgifter om tillfällig anslutning
Inkoppling önskas till kommunalt: 

Vatten Spillvattenavlopp 

Anslutning i samband med bygglov: 

Anmälan/Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs i samband med ansökan om bygglov Ja Nej 

Anslutning av: 

Tillfällig anslutning, exempelvis byggbodsetablering, cirkus, marknad, korvmoj och andra evenemang kan ske för 

vatten eller vatten och spillvattenavlopp. 

Från och med datum:..............................   Till och med datum:................................. 

Ange anledning till tillfällig anslutning:…........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

3. Namn- och adressuppgifter och underskrift

 För tillfällig anslutning anges kontaktuppgifter till betalningsansvarig verksamhetsansvarig.

Betalningsansvarig: Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: Postnummer: Ort: 

E-postadress: texta tydligt Telefon dagtid: 

Jag som undertecknar har tagit del av informationen på sidan 2. Informationen ska du behålla. 

Jag som undertecknar har tagit del av bifogad ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje vatten och avfall AB 
allmänna vatten- och avloppsanläggning). ABVA ska du behålla. 

.......................................................................................................................... ................................................................................................ 
Datum och namnunderskrift Namnförtydligande 

Blanketten med eventuell bilaga (se nedan) skickas till 
Norrtälje Vatten och Avfall AB, Box 802, 761 28 Norrtälje. 
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Sid 4-5 ska behållas av 
den som undertecknar 

Servisanmälan/Ansöka 

Avgifter 
För anslutning till kommunalt VA-nät behöver du betala en anläggningsavgift. På nvaa.se/vaavgift kan du läsa om 
våra avgifter. 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679  

Norrtälje Vatten och Avfall AB behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt 
kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.nvaa.se/personuppgifter. 

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät 
För anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska en Servisanmälan/Ansökan lämnas in till Norrtälje 
Vatten och Avfall AB. 

För mer information 

Norrtälje Vatten och Avfall AB 
E- post: info@nvaa.se 
Telefon: 0176-28 33 00 
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