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ANSÖKAN OM TILLFÄLLIG VA-ANSLUTNING
Undertecknad ansöker om anslutning till Borlänges allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt nedanstående förutsättningar:
PLATS FÖR TILLFÄLLIG ANSLUTNING (Situationsplan med leveransplats bifogas ansökan)
Fastighetsbeteckning/Adress:

Önskat anslutningsdatum:

Uppskattat datum:

SÖKANDE
Sökande (företag/namn):

Kontaktperson (om annan än sökande):

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress (om annan än tidigare angiven):

Telefon dagtid:

E-post:

Postnummer:

Ort:

Referens:

Fakturamärkning:

Person-/organisationsnummer:

Borlänge Energi Vatten och Avlopp (VA) ansvarar för och visar ut anslutningsplats. Kunden förbinder sig att förhålla sig till de ordningsregler och
installationsbestämmelser som gäller. Om ny tillfällig anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet krävs utförs den av Borlänge Energi till
självkostnadspris och debiteras sökande. Vid avetablering ska den tillfälliga anslutningen tas bort/proppas. Detta utförs också av Borlänge Energi
till självkostnadspris och debiteras sökande.
Självkostnadspris innebär alla kostnader kring arbetet med anslutningen till exempel grävning, VA-material, återställning med asfalt m.m.
Alternativt kan anslutning utföras på det interna VA-ledningsnätet på fastigheten och då utför sökande själv anslutningen. Oavsett om en ny
anslutning behöver utföras eller om anslutning utförs via det interna VA-ledningsnätet på fastigheten ska ett vattenmätarskåp med återströmningsskydd för mätning och skydd av dricksvatten hyras av Borlänge Energi. Sökande ansvarar för att skåpet inte skadas. Vintertid behövs en elanslutning
för uppvärmning av skåpet för att skydda mot frysning. Sökande ansvarar för att strömförsörjning finns och fungerar. Om skada uppstår kommer
kostnader för reparation att debiteras sökande. Hyreskostnad för vattenmätarskåp debiteras månadsvis enligt gällande taxa (för närvarande 50 kr +
moms/dygn). Utöver detta debiteras förbrukat vatten enligt gällande taxa. En administrativ avgift på 500 kr + moms debiteras för varje ansökan.
OBS! Det kan 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.

ANSÖKAN AVSER
Vatten

☐

Önskad servisdimension

Spillvatten

☐

Önskad servisdimension

Sökande är införstådd med bestämmelserna för bruk av Borlänges allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, och att debitering
av brukningsavgifter vid varje tillfälle sker enligt gällande taxa. I och med underskrift av denna ansökan godkänner sökande ovanstående
förutsättningar för den tillfälliga anslutningen.

Ort/Datum

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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