
                  Servisanmälan 
   

 

Besöksadress: Surahammars Kommunalteknik AB, Knuthagsgatan 51, 735 35 Surahammar,  
0220 – 467 00. www.suratek.se                                                              1 (2) 
 

 
1- Ansökan avser 

Fastighetsbeteckning / samfällighetens namn: 
 
 

Fastighetens adress: 
 
 

 
  
2- Anslutning till kommunal förbindelsepunkt 

Ny anslutning till kommunalt: 
 
   Vatten            Avlopp          Dag- och 
dränvatten 

Tidigare anslutning till kommunalt: 
 
   Vatten             Avlopp            Dag- och 
dränvatten 

Ansökan till anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs i samband med bygglovsansökan  
 
      Ja. Datum för bygglovsgodkännande…………………………….…. 
      Nej 

 
 
3- Uppgifter om anslutande fastigheten 

    Bostadsfastighet (högst två bostadslägenheter) 
    Tomtyta………. m2 
    Antal bostadslägenheter som är 25 m2 och större ……….. 
    Antal bostadslägenheter som är mindre än 25 m2……….. 
 
 
    Fler bostadshus (minst tre bostadslägenheter) 
    Tomtyta………. m2 
    Antal bostadslägenheter som är 50 m2 och större ……….. 
    Antal bostadslägenheter som är mindre än 50 m2……….. 
 
 
    Samfällighet 
    Antal fastigheter………. stycken 
    Antal bostadslägenheter som är 50 m2 och större ……….. 
    Antal bostadslägenheter som är mindre än 50 m2……….. 
 
 
    Fastighet med verksamhet 
    Tomtyta………. m2 
    Byggnadens bruttoarea………. m2. Bifoga en ritning över byggnaden där samtliga utrymmen är  
    måttangivna i kvadratmeter. 
 
 
    Tillfällig anslutning 
    Från och med datum……………….. 
    Anledning till tillfällig anslutning ………………………………………………………………… 
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4- Ändring på fastigheten som redan är ansluten 

    Ökad tomtyta 
    Totala tomtyta………. m2 
 
 
    Ökat bostadslägenheter 
    Antal nya bostadslägenheter………. Stycken 
    Storlek………. m2 
    Rivs byggnad i samband med detta               Nej            Ja  
 
 
    Ny- eller tillbyggnad av verksamhet 
    Total ny bruttoarea………. m2 
    Rivs byggnad i samband med detta               Nej            Ja  
 
 
    Förändrat användandet av befintlig byggnad 
 
Kort beskrivning  
 
…………………………………………………………………………………………………………   

 
 
5- Namn- och adressuppgifter 
  Lagfaren fastighetsägare: 
 
 

  Personnummer/organisationsnummer: 

  Utdelningsadress: 
 
 

  Postnummer:   Ort: 

  Telefon: 
 
 

  E-postadress: 

 
 
 
 
Vänligen 
Läs noga ABVA 2013 och information till fastighetsägaren på vår hemsida under Vatten & 
Avlopp. https://www.suratek.se/Vatten-Avlopp 
 
 
 
Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
I Sverige ersätter (GDPR) dataskyddsförordningen den äldre Personuppgiftslagen (PUL), som 
reglerade behandling men inte arkivering av personuppgifter som lämnas för att behandlas för 
administration av ärendet.  
 


