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Ansökan om anslutning kommunalt VA
Fastigheten
Anläggningsnummer (bortse från detta vid nybyggnation):
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:

Sökande
Fastighetsägare:

Person-/Org. nr:

Bostadsadress:

Postnr och ort:

Telefonnr:

E-post:

Fakturamottagare (om annan än ovanstående)
Fakturamottagare:

Person-/Org. nr:

Bostadsadress:

Postnr och ort:

Telefonnr:

E-post:

Ansökan avser*
Typ av fastighet:

Bostadsenheter (st):

Bostadsfastighet
Nyanslutning:

Fritidsfastighet

Vatten
Tilläggsanslutning:

Spillvatten

Dagvatten

Spillvatten

Dagvatten

Vatten

Annan fastighet
Tomtyta (m2):

*I vatten- och avloppstaxan kan du läsa mer om vad tjänsterna innebär. Taxan finns att läsa i sin helhet på temab.tierp.se.

Avslutning befintliga abonnemang
Jag önskar avsluta följande abonnemang vid anslutning:

Slamavskiljare

Sluten tank

Personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan eller ditt ärende behöver Tierps Energi & Miljö AB få tillgång vissa personuppgifter. När
du skickar in uppgifter via blanketten kommer dessa att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt
intresse. Personuppgifterna bevaras och gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi
behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på https://temab.tierp.se/GDPR.

temab.tierp.se

kundtjanst@temab.tierp.se

0293-21 99 00

Vallskogavägen 3, 815 41 Tierp

Sida 2 av 2

Underskrift
Undertecknad förbinder sig att ställa till efterrättelse vid varje tidpunkt gällande reglemente och taxebestämmelser avseende såväl
anläggnings- som brukningsavgifter, att i framtiden hålla TEMAB underrättad om varje inom fastigheten planerad eller företagen
förändring som kan påverka storleken av utgående avgifter.
Fastighetsägaren förbinder sig att följa föreskrifterna i ”Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och
avloppsanläggningar” som gäller i Tierps kommun.

Ort och datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Information om när anslutning upprättats meddelas i samband med utskick av faktura för anläggningsavgiften.
Ansökan skickas eller lämnas till:
Postadress: Tierps Energi & Miljö AB, Box 9, 815 21 Tierp (Märk kuvertet ”VA”)
E-post: kundtjanst@temab.tierp.se (Märk mailet ”VA”)
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp

Ifylles av Tierps Energi & Miljö AB:
Anläggningsavgift
Servisavgift:

Avgift lägenhet/bostadsenhet:

Förbindelsepunktavgift:

Grundavgift dagvatten*:

Tomtyteavgift:

Projektnr:

*En grundavgift för bortledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats.

Summa att betala
kr exkl. moms

kr inkl. moms

Signatur:

Beslut om ansökan
Antas

Avslås

Datum anslutning upprättad:

Datum:
Datum kund informerats:

Signatur:
Signatur:

Vattenmätare
Mätare nr:

temab.tierp.se

Inmonterad datum:

kundtjanst@temab.tierp.se

Mätarställning:

0293-21 99 00

Signatur:

Vallskogavägen 3, 815 41 Tierp

