ANSÖKAN OM VA-ANSLUTNING Radhus/Hyreshus/Industri/Kontor/Annan fastighet
Undertecknad ansöker om anslutning till Borlänges allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt nedanstående förutsättningar:

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning:

Adress:

SÖKANDE
Fastighetsägare (namn):

Kontaktperson (om annan än fastighetsägare):

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress (om annan än tidigare angiven):

Telefon dagtid:

E-post:

Postnummer:

Ort:

Referens:

Fakturamärkning:

Person-/organisationsnummer:

För avsättning av en normal servis kan det dröja upp till 8 veckor från inkommen ansökan till utförd servis. Vid mer komplicerade/längre
anslutningar kan det ta längre tid. Servisventilen är Borlänge Energis egendom. Öppning och stängning av ventil får bara utföras av Borlänge
Energis personal.
Fastighetsägaren ska innan underskrift av denna ansökan ha läst igenom dokumentet ”Faktablad Vattenmätarplats” som finns på Borlänge
Energis hemsida. Mätarplatsen för vattenmätare skall anordnas enligt denna. Om mätarplatsen inte utförts rätt kan den underkännas vid
besiktning och fastighetsägaren får då bygga om den på egen bekostnad.
Dagvatten och dränering får inte kopplas till spillvattenledningen. Om dagvattenservis ﬁnns skall sådant vatten kopplas dit. Om fastigheten har källare
skall dräneringsvattnet pumpas. I övriga fall är det upp till fastighetsägaren att anordna avledning av tak- och dräneringsvatten på annat sätt.

Ansökan avser (sätt x i tillämplig ruta)
Nybyggnad

Extra/Ändrad bef. förbindelsepunkt

Nyanslutning bef. byggnad

Beräknad byggstart vecka _______ VA-situationsplan skall bifogas ansökan.
OBS! Ansökan där önskad servisdimension ej fyllts i kommer inte att kunna behandlas.
		

Önskad servisdim.

Sprinkler

Önskad servisdim.

Läs faktablad ”Nyinstallation av sprinkleranläggning” som
finns på Borlänge Energis hemsida.

Önskad servisdim.

OBS! Byggvatten får ej anslutas utan Borlänge Energis tillstånd. (Ett mätarskåp med återströmningsskydd ska hyras och skåphyra samt förbrukat vatten kommer
att debiteras av Borlänge Energi. Ansök genom blankett ”Avtal för tillfällig VA-anslutning”.

Fastighetsägaren är införstådd med bestämmelserna för bruk av Borlänges allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, och att debitering av
anläggnings- och brukningsavgifter vid varje tillfälle sker enligt gällande taxa. Anläggningsavgiften kommer att debiteras efter att förbindelsepunkt
upprättats och meddelats. För ansökan som inkommit och registrerats av Borlänge Energi före årsskifte debiteras innevarande års taxa för
anläggningsavgift.

Datum/Ort

Underskrift

Namnförtydligande

BE_201911

De personuppgifter som du lämnar i den här blanketten används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna
ansökan. Läs mer på www.borlange-energi.se, Riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du kan även få informationen per brev. Kontakta oss på telefon 0243-730 00.
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