
SERVISANMÄLAN 
Begäran om anslutning till det allmänna va-nätet 

Servisanmälan skickas till: 
senast 4 veckor innan önskad servisanslutning 

Postadress: 

Dokument att bifoga (1 exemplar) 
Digitalt- eller pappersformat 

VA-situationsplan 
(ex: NBK med inritad Va- installationer inne på fastigheten) 

+ höjd på färdigt golv (FG+) ska framgå av ritning samt, + höjd på

gatunivå i anslutningspunkt, + placering av lösning för att hantera

dagvatten med förklaring på funktion.E-post:

Tekniska kontoret 

VA-enheten 

Industrigatan 8        

619 33 TROSA 

servisanmalan@trosa.se 

Fastighets och ägarinformation 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetsadress Personnummer/organisationsnummer 

Kontaktperson (om annan än fastighetsägare) Adress 

Telefon kontaktperson Postnummer, ort 

E-post kontaktperson

Beställning avser 
Bostad Kontor 

Flerfamiljshus Industri 

Antal lägenheter st. Annat 

Tomtyta areal m² Bruttoareal m²

Gällande Dimension i mm Material Nyanläggning Omläggning Borttagning 
Dricksvatten PE, PN12 

Spillvatten PVC eller PP 

Dagvatten PVC eller PP 

LTA PE, PN8 eller högre 

Önskar tillfälligt vatten (byggvatten) Ja Nej 

Observera att brukande av de allmänna va- ledningar inte får ske innan Trosa kommun har godkänt anslutning och att vattenmätare är 
installerad, eller att byggvatten är godkänt.  

Brott mot detta kommer att polisanmälas som olaga intrång i det kommunala va-nätet och kan leda till åtal. 
Fastighetsägaren är införstådd med gällande bestämmelser för brukande av det allmänna vatten och avloppsanläggning. ABVA, VA-taxa 
och information finns att läsa på: www.trosa.se/vatten-och-avlopp

Ort och datum: 
Underskrift fastighetsägare: 

Personuppgifter och GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress mm. Syftet med en sådan behandling är för att kunna identifiera och 
fakturera till rätt juridisk person enligt LAV och bokföringslagen. 
Vi har fått dina uppgifter från denna anmälan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att bevaras.  
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med renhållningsenheten och ekonomiavdelningen på Trosa kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig 
är Tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0156-52000 eller trosa@trosa.se. Du når vårt dataskyddsombud 
på dpo@trosa.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Servisbeställning 
Datum: 
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