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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • anslutning@vastvatten.se 

Ansökan/förfrågan 
Anslutning till allmänt vatten och avlopp 
Var vänlig observera att anslutningsförfrågan för fastigheter utanför 
verksamhetsområde debiteras 5 000 kr inkl. moms i administrativ avgift. 
Handläggning sker efter erlagd avgift.  

Har du frågor kring din fastighets placering i förhållande till verksamhetsområde, 
kontakta anslutning@vastvatten.se.  

Fastighetsinformation 

Fastighetsbeteckning Adress 

Ägaruppgifter 
Fastighetsägare Kontaktperson/företag (om annan än fast.ägare) 

Personnummer/organisationsnummer Organisationsnummer 

Adress Adress 

Postnr Ort Postnr Ort 

Telefon Telefon 

E-post E-post

Ansökan avser installation 
☐ Vatten ☐ Spillvatten ☐ Dagvatten
☐ Nybyggnad Antal lägenheter 

☐ Befintlig byggnad Byggnadsyta  
(bruttoarea alla plan m2) 

☐ Om- eller tillbyggnad Tomtyta (m2) 

Verksamhet: ange typ, t.ex. kontor, försäljning, industri (gäller ej bostadsfastighet) 

mailto:anslutning@vastvatten.se
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Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • anslutning@vastvatten.se 

Max momentanflöde: l/s (gäller ej bostad) 

Önskat inkopplingsdatum ☐ Permanent
inkoppling

☐ Byggvatten, tillfällig ansl.
☐ Byggavlopp, tillfällig ansl.

Mätarnummer 

Övrig information 
T.ex. önskemål om servisledningens läge m.m.

Jag som skriver under är: 
☐ Fastighetsägare ☐ Kontaktperson

Skicka ansökan/förfrågan 
Skicka blanketten till e-post eller till adress enligt nedan. 
Vi återkommer med möjlighet till beställning, förslag på servisläge samt prisuppgift. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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