Servisanmälan för anslutning av
flerbostadshus, lokaler och övrigt
till kommunalt vatten och avlopp
 Halmstad

 Laholm

Anmälan ska vara LBVA tillhanda minst 10 veckor innan önskad inkoppling
Observera att anmälan om byggvatten görs på separat blankett
Om sprinkler ska installeras i byggnaden, kontakta LBVA
Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Adress

Önskad tidpunkt för inkoppling

Personuppgifter (fastighetsägare)
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Telefonnummer

Anmälan avser
 Flerbostadshus

Antal lägenheter:

 Lokaler (skola, förskola, butik, kontor, handel, småindustri)

Total BTA-yta:

 Annan byggnad:

Total BTA-yta:

Anslutning till
Dricksvatten

Spillvatten

Dagvatten

 Nyanläggning Flöde (l/s):

 Nyanläggning

 Oljeavskiljare

 Nyanläggning  Oljeavskiljare

 Omläggning

 Omläggning

 Fettavskiljare

 Omläggning

Önskad dimension:

Önskad dimension:

Önskad dimension:

Särskild utrustning i fastigheten (exempelvis eget vatten/avlopp, återströmningsskydd)

Markentreprenör
Företag/kontaktperson

Telefon

E-postadress

Följande dokument bifogas
Anmälan bedöms som komplett först när följande ritningar är inskickade
 Yttre ledningsförläggning

 inre rörinstallation med plats för vattenmätare

Underskrift
Undertecknad förbinder sig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning (ABVA) samt att erlägga anläggnings- och brukningsavgift enligt gällande taxa.
Ort och datum

Underskrift fastighetsägare

Skickas till: Laholmsbuktens VA AB, Box 149, 301 04 Halmstad eller
direkt@halmstad.se
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Personuppgiftshantering, GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet med en sådan
behandling är för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande
dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Laholmsbuktens VA AB. 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, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

