Vatten- och avloppsanslutning

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Ansökan
Anmälan avser
Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Byggvatten

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Gemensamhetsanläggning

Typ av byggnad
Enbostadshus

Fritidshus

Gäststuga

Flerfamiljshus antal lägenheter
Typ av Verksamhet

Bruttoarea

Önskad servis dim

Uppskattat flöde l/s

Inkoppling beräknas ske______________________________Inflyttning beräknas ske____________________________________

Fastighetsägare
Namn
Adress
Postnummer och ort

Telefon

Person- /Organisationsnummer
E-postadress
Fakturaadress (gäller företag)

Jag förbinder mig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av Regionens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).
Observera!
Vatten släpps inte på förrän anläggningsavgiften är betald samtliga blanketter inlämnade och vattenmätare är uppsatt. För särskilda tjänster som
sprinkler, provisoriska serviser mm utgår avgift enligt VA-taxa.
Vid inkoppling till den allmänna spillvattenanläggningen glöm ej att anmäla sluttömning av egen anläggning till kundtjänst, e-post
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller telefon 0498-26 90 00.
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Servisanmälan VA

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Ordlista
Allmän VA-anläggning: En VA- anläggning där Regionen tillhandahåller vattentjänster enligt Vatten-tjänstlagen. VA-anläggningen består till
exempel av vattenverk, reningsverk, och ledningar före fastighetens förbindelsepunkt.
Servisanmälan, skall endast inlämnas vid nyanslutning
Förbindelsepunkt: Den punkt där inkoppling av en fastighetens VA-installation till den allmänna VA-anläggningen sker.
Servisventil: används för att stänga av vattnet till din fastighet.
Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål.
Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från industri.
Avloppsvatten: ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.
Dagvatten: regn- och smältvatten som rinner av från markytan eller från hårdgjorda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser.
Byggvatten, tillfällig förbrukning vid byggnadsarbeten.
Luftgap: Ett fritt och bestämt avstånd utan någon form av hinder mellan tappstället och underliggande högsta möjliga vattennivå.
Återströmningsskydd: Ett skydd för att förhindra att vatten rinner tillbaka till det allmänna VA-nätet.
VA: en vanlig förkortning för vatten och avlopp.
VA-installation: ledningar och VA-anordning på fastighetens sida om förbindelsepunkten. I VA-installationen ingår även de anordningar t.ex.
handfat och badkar, som anslutits till en sådan ledning.
Bostadsenhet respektive tariffenhet, delas in i följande kategorier:
Bostadsenhet: lägenhet med VA-installation omfattande köksenhet och hygienutrymme. Även gäststuga och liknade
Tariffenhet: fastighet som jämställs som bostadsfastighet, då beräknas avgift per 100 kvm (bruttoarea), ex kontor, affärsbyggnader och
liknande.
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