
VA-avdelningens anteckningar 

Mätarnummer: 

Uppsättningsdatum: 

Mätarställning vid uppsättning: 

Nedtagningsdatum: 

Mätarställning vid nedtagning: 

Anmälan om anslutning av byggvatten 
Denna blankett använder du för att ansöka om anslutning av byggvatten. Observera att det inte är tillåtet att nyttja allmänna 

VA-anläggningar före beviljad anslutning. 

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsadress: 

Ansvarig byggherre namn: Telefon: 

Adress: Postnummer och ort: 

Önskar ansluta på 

☐ Tillfällig servis ☐ Befintlig, permanent servis ☐ Annan lösning:

Önskar ansluta 

☐ Vatten Dimension: ☐ Spillvatten Dimension:

Under tiden 
Från och med: Till och med: 

Mätarplats anordnas 

☐ Ja ☐ Nej      Orsak: 

Kontaktuppgifter 
Kontaktperson för anslutning: Telefon: 

Fakturamottagare: Org. Nummer: 

Fakturaadress: Referens: 

Ort och Postnummer:

E-post:



Underskrift 
Underskrift: Datum: 

Namnförtydligande: 

Så behandlas dina personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddslagen).För att du ska kunna utnyttja den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Växjö 

kommun behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter som behandlas. Vi behandlar inte fler 

uppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna fakturera VA-tjänster och utföra arbetsuppgifter för VA-tjänster av allmänt intresse. Personuppgifterna 

kommer i huvudsak direkt från dig men kan även inhämtas av från andra system, exempelvis fastighetsregistret. Vi behandlar dina personuppgifter så länge 

som du är kund hos oss eller så länge som kommunen har en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Personuppgiftsansvarig är 

Tekniska nämnden (tekniskanamnden@vaxjo.se , 0470-410 00). Mer information om GDPR och dina rättigheter finns på www.vaxjo.se/GDPR 

Anmälan skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

VA-avdelningen 

Box 1222, 351 12 Växjö 

Kontaktuppgifter: 

Kontaktcenter 

Tel. 0470 - 410 00  

info@vaxjo.se 
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