Gävle i oktober 2016

Fastighetsägare 1
Fastighetsägare 2
Adress
Postnummer Postort

Möjlighet att koppla in VA i höst
Du som vill och har möjlighet får koppla in kommunalt vatten och avlopp redan i höst,
under förutsättning att tidsplaneringen håller. I detta brev finns information om hur du
ska gå till väga.
Hur ska jag göra för att ansluta nu i höst?
Kontakta vår kundservice, 020-37 93 00 och be att få faktura på anläggningsavgiften.
Anläggningsavgiften ska vara betald och arbetet på din fastighet ska vara klart innan du
kan ansluta.
Boka besiktning och inkoppling från 4 november
Kontakta vår kundservice för att boka en besiktningstid. Gästrike vatten tar med
vattenmätare och pump till fastighetspumpstationen vid besiktningstillfället. Vi öppnar
vatten och avlopp direkt vid besiktning under förutsättning att ditt arbete är riktigt utfört.
I broschyren som följer med detta brev finns mer information om att koppla in
kommunalt vatten och avlopp.
Jag vill inte koppla in i höst
Du som inte gör något alls kommer att få anläggningsfakturan under april 2017. Du
kommer att få information i god tid om vad som gäller för dig som ska koppla in i vår.
Du är välkommen att höra av dig om du har frågor
Vi önskar dig en skön höst och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!
Gästrike Vatten

Gävle i oktober 2016

Anmälan av VA-tjänster i omvandlingsområdet Forsby
Du som bor i ett nytt verksamhetsområde och ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska fylla i
denna blankett. Servisventilen är Gästrike vattens egendom och får endast hanteras av våra
medarbetare. Inkoppling sker i samråd med Gästrike vatten. Fyll i uppgifterna, skriv under och skicka
tillbaka oss.

Fastigheten
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Fastighetsägare

Anmälan avser (du kan välja flera)
 Nybyggnad  Anslutning av befintlig byggnad
 Byggvatten fr.o.m. datum___________
Antal bostadsenheter
(bostadsenhet = avskilt utrymme med kokmöjligheter samt indraget vatten och/eller spillvatten)



Tjänster som du ska ansluta
 vatten

 spillvatten (avlopp)

 dagvatten

Kontaktuppgifter fakturamottagare
Fastighetsägare
Person-/org.nr
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
E-post

Underskrift
Jag förbinder mig att betala anläggningskostnader och brukningsavgifter enligt vid varje tidpunkt gällande
va-taxa samt följa allmänna bestämmelser (ABVA09). Det räcker att en fastighetsägare undertecknar
anmälan. Fastighetsägare är solidariskt betalningsskyldiga enligt lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster.
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Information om personuppgiftslagen (PUL): För att administrera din anmälan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del
av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig: Gästrike Vatten AB.

