
1(2) 

Postadress 
Marks kommun 
Teknik och serviceförvaltningen 
511 80 KINNA 

E-post 
tsn@mark.se 

Telefon 
0320 21 70 00 

 

 

Inkom, datum 

ANSÖKAN ANSLUTNING AV FASTIGHETEN 
TILL ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGAR 
(bl 101) 

 
 

Inlämnas i ett exemplar till 
Teknik och serviceförvaltningen, VA/Renhållning 
senast 12 veckor före byggstart. 

 

Ifylles av sökande 
Fastighetsbeteckning 

Fastighet, adress Postadress 
 

Installatör/Entreprenör, namn Telefon (även riktnummer) 

Kvalitetsansvarig, namn Telefon (även riktnummer) 

Uppgifter om befintliga och önskade serviser 
 Önskad servis dimension Sannolikt flöde, liter/sekund 

Vatten Nyanläggning 
Ändring av servis 

Flyttning av servis 
 

Annat, specificera 

  
Borttagning av servis 

 Önskad servis dimension Sannolikt flöde, liter/sekund 

Spillvatten Nyanläggning   

Ändring av servis 

Flyttning av servis 
 

Annat, specificera 

  
Borttagning av servis 

 

 Önskad servis dimension Sannolikt flöde, liter/sekund 

Dagvatten Nyanläggning   

Ändring av servis 

Flyttning av servis 
 

Annat, specificera 

  
Borttagning av servis 

 

 
 

Vattenmätare önskad placerad i 

Lägst belägna källargolv, meter (+ höjd) Högst belägna tappställe, meter (+ höjd) 

Byggnadens användning 
(här anges husets karaktär av bostadshus, affärshus och dylikt) 

Bostadshus Annat 
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Postadress 
Marks kommun 
Teknik och serviceförvaltningen 
511 80 KINNA 

E-post 
tsn@mark.se 

Telefon 
0320 21 70 00 

 

 

Fastighetsägarens förbindelser 
Jag/vi förbinder mig/oss att iakttaga bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA). 

Observera att vatten ej får uttagas, utan kommunens särskilda medgivande, vid eller efter servisledningens förbindelsepunkt 
förrän verket monterat permanent vattenmätare eller tillfälligt så kallad byggvattenmätare. 
Fastighetsägare 1, namn Personnummer 

Fastighetsägare 2, namn Personnummer 

Adress Postadress 
 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

E-postadress 

@ 
 

Namnteckning 
Ort och datum 

Fastighetsägare 1, namnteckning Namnförtydligande 
 

Ort och datum 

Fastighetsägare 2, namnteckning Namnförtydligande 
 

Vid behov kan planskiss bifogas (skala 1:500 angivande exempel beträffande förbindelsepunkters lägen). 
Mått anges från tomtgränser eller andra fasta punkter så att önskade lägen entydigt framgår. Plats lämnas på kartskiss för 
kommunens inritning av ledningsdragning. 

 

Ifylles av kommunen 
 

Vattenmätare, storlek Antal 
 

Ritningar till installationen granskad 

Utan erinran Med erinran 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
 

Anteckningar 

 
 
 
 
 

M
ar

k4
04

6 
U

tg
åv

a 
06

 2
00

9.
04

 

mailto:tsn@mark.se

	Inkom datum: 
	Fastighetsbeteckning: 
	InstallatörEntreprenör namn: 
	Telefon även r ktnummer: 
	Kvalitetsansvarig namn: 
	Telefon även r ktnummer_2: 
	Vatten: Off
	Nyanläggning: Off
	Flyttning av servis: Off
	Annat specificera: Off
	Borttagning av servis: Off
	Sannolikt flöde litersekund_2: 
	Spillvatten: Off
	Nyanläggning_2: Off
	Flyttning av servis_2: Off
	Annat specificera_2: Off
	Borttagning av servis_2: Off
	Sannolikt flöde litersekund_3: 
	Ändring av servis: 
	Dagvatten: 
	Nyanläggning_3: 
	Flyttning av servis_3: Off
	Annat specificera_3: Off
	Borttagning av servis_3: Off
	Vattenmätare önskad placerad i: 
	Lägst belägna källargolv meter  höjd: 
	Högst belägna tappställe meter  höjd: 
	Bostadshus: 
	Annat: 
	Fastighetsägare 1 namn: 
	Personnummer: 
	Fastighetsägare 2 namn: 
	Personnummer_2: 
	Telefon bostad även riktnummer: 
	Telefon arbete även riktnummer: 
	Ort och datum: 
	Ort och datum_2: 
	Ort och datum_3: 
	Utan erinran: Off
	Med erinran: Off
	Anteckningar: 
	Sannolikt flöde litersekund: 
	Epostadress: 


