Beställning av anslutning till VA
Fastighetsbeteckning

Kommun

Anläggningsadress

Postnummer

Postort

Fastighetsägarens/firmatecknarens juridiska namn

Person/org.nr

Telefon

Fakturaadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson (om annan är fastighetsägaren)

Telefon

Beställningen avser
Ny förbindelsepunkt

Flytt av förbindelsepunkt

Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Byggvatten

Brandpost

Flerbostadshus

Industri

Affärshus

Samfällighet

Annat

Vatten

Allmän anläggning

Egen anläggning

Dimensionerande flöde
liter/sekund

Spillvatten

Allmän anläggning

Egen anläggning

Dimensionerande flöde

Lägsta VG meter

liter/sekund
Dagvatten

Allmän anläggning

Egen anläggning

Dimensionerande flöde

Lägsta VG meter

liter/sekund
Bruttoarea lokalyta

Antal lägenheter

Tomtyta

stycken

kvadratmeter
Erfordras fettavskiljare?
Ja
Nej

kvadratmeter

Erfordras oljeavskiljare?
Ja
Nej

Kommer brandvattenreservoar att anläggas på fastigheten?
Ja
Nej
Kommer industriellt avloppsvatten (även från hantverk och småindustri) att avledas från fastigheten?
Ja
Nej

Datum

Fastighetsägarens/firmatecknarens namnteckning
Namnförtydligande

Skicka den ifyllda blanketten till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall
Med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för våra
tjänster. Läs mer på msva.se/personuppgifter eller ring kundservice, 020-120 25 00 för mer information.

MittSverige Vatten & Avfall Stuvarvägen 17, Box 189, SE-851 03 Sundsvall | +46 (0)20-120 25 00 | kundservice@msva.se | www.msva.se | org.nr: 556661-8756

Information om beställningen
MittSverige Vatten & Avfall AB ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. MittSverige Vatten & Avfall AB är Sundsvalls, Timrås och
Nordanstigs gemensamma driftbolag för va-samverkan över kommungränserna.
MittSverige Vatten & Avfall AB agerar på uppdrag av ägarbolagen Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och
Nordanstig Vatten AB

Situationsplan eller nybyggnadskarta
I samband med nybyggnation ska det tillsammans med ansökan sändas med en situationsplan eller
nybyggnadskarta där fastighetsgräns och önskat planläge för förbindelsepunkt till servisledning redovisas.

Avgifter
Efter granskning och godkännande av beställningen utför MittSverige Vatten & Avfall AB beställt arbete.
När vi har upprättat förbindelsepunkt för fastigheten skickar vi ett skriftligt meddelande om detta samt
faktura på anläggningsavgiften.
Avgiften är utifrån gällande taxa då förbindelsepunkt är upprättad och fastighetsägaren fått meddelande
därom.

Avtal
I samband med att förbindelsepunkt är upprättad har fastighetsägaren ingått avtal med Sundsvall Vatten
AB, Nordanstig Vatten AB eller Timrå Vatten AB. Det innebär att de allmänna bestämmelserna för brukande
av allmänna vatten- och avloppsläggningar (ABVA) samt gällande va-avgifter träder i kraft.
Observera att fastighetsägaren som köpt tomt med förbindelsepunkt måste försäkra sig med säljaren
av tomten att förbindelsepunkt är betald. Begär gärna kvittokopia på betald faktura. I annat fall är det
fastighetsägaren som är betalningsskyldig.

Observera!
En brandvattenreservoar skall ha brutet vatten. Hävert och övertrycksåterströmningsskydd ska monteras
enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras.
Först efter att anläggningsavgiften erlagts kommer vatten att levereras till fastigheten.
Fastighetsägaren får inte själv öppna ventilen. Ventilen skall öppnas av MittSverige Vatten & Avfalls
personal. Detta sker efter det att fastighetsägaren har kontaktat vår kundtjänst och öppning av ventil har
begärts.
Beställning får endast göras av fastighetsägare eller arrendator. Beställningen är bindande, under
förutsättning att MittSverige Vatten & Avfall har möjlighet att leverera vatten och avlopp till den berörda
fastigheten.
Vårt mål är att upprätta förbindelsepunkten inom 3 månader från beställning.

Skicka den ifyllda blanketten till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall
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