SBF_15 | 18-12-10 | Sida 1 / 2

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten
och avlopp, Attefallshus
Om ditt Attefallshus har hygien- och köksutrymmen med vatten behöver du skicka in en anmälan till
vatten- och avloppsavdelningen. Det räknas då som en lägenhet och du kommer att behöva betala en
avgift för denna. Avgiften blir en engångskostnad för dig vid själva anslutningen. Därefter styrs kostnaden
av hur mycket vatten du använder.
Skicka in din anmälan samtidigt som du skickar in bygganmälan till bygglovsavdelningen.
Fastighetsinformation

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetens adress/adresser

Tomtyta (i kvadratmeter)

Personuppgifter Fastighetsägarens namn

Person- eller organisationsnummer

Kontaktperson

Underskrift

Adress

Postnummer och postadress

E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Rita in din va-lösning
Gör en ritning som visar hur ledningarna ligger eller kommer att läggas på din tomt. Redovisa även rördimensioner. Markera
platsen för vattenmätaren på kartan och beskriv i text var den är placerad.
Eftersom va-ledningarna till Attefallshuset kopplas till fastighetens nuvarande ledningar behöver du placera (koppla på) de
nya ledningarna efter vattenmätaren så att allt vatten mäts.
När vi har fått din anmälan skickar vi en beräkning av avgiften till dig. Vi kommer att fakturera avgiften i samband med att du
får startbesked från bygglovsavdelningen.

Skicka anmälan med bilagor till:
Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, vatten- och avloppsavdelningen
745 80 Enköping

Hur hanterar vi dina
personuppgifter? Vänd!

Eller skicka via epost till anslutningva@enkoping.se
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon
0171-62 50 00

Webbadress
www.enkoping.se

E-post
anslutningva@enkoping.se

SBF_15 | 18-12-10 | Sida 2 / 2

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Syftet med
dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.
För att vi ska kunna ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp och skicka fakturor till dig behandlar vi de
personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har hämtat från fastighetsregistret. Uppgifterna som rör anslutning sparar vi
på obestämd tid utifrån bestämmelser i arkivlagen. Uppgifterna som rör förbrukning och fakturor sparar vi i tio år.
Vi delar dina personuppgifter med de företag som sköter vattenmätarbyte och service, system för supportärenden samt utskrifter av
fakturor och påminnelser. I de fall det är aktuellt delar vi också uppgifterna med inkassobolag.
Den lagliga grund vi använder i det här fallet är den som kallas samtycke och den som kallas rättslig förpliktelse.
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