
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
VA-enheten 
646 80 Gnesta 
Servicecenter: 0158 – 275 000 

Vatten- och avloppsanslutning, ansökan om eller ändring av befintlig 
(skickas till ovanstående adress) 

Undertecknad fastighetsägare ansöker härmed om: 
□ Anslutning till Gnesta kommuns vatten- och avloppsanläggningar
□ Ändring av befintligt vatten- och avloppsförhållande

Ansökan avser: 
□ Vatten □ Sprinkleranläggning
□ Avlopp □ Byggvatten
□ Dagvatten

Uppgifter om fastighetsägare 

Personnummer eller organisationsnummer Namn eller företagsnamn 

Fakturaadress Postadress 

Tel Tel dagtid 

Uppgifter om fastigheten: 

Fastighetsadress Fastighetsbeteckning 

Antal bostäder i fastigheten Bostadsyta 

Tomtyta Sprinkleranläggningens maximala kapacitet, anges i liter/sekund 

____________ ________________________________________ 
Datum Namnteckning fastighetsägare 

Bilagor: 1. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Gnesta kommun

2. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar i Gnesta kommun

3. Riktlinjer för sprinkleranläggningar

Bilaga 1-3 kan beställas från servicecenter 0158 – 275 000 eller servicecenter@gnesta.se 

Vänd för mer information om 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
VA-enheten 
646 80 Gnesta 
Servicecenter: 0158 – 275 000 

Övriga synpunkter eller önskemål: 

Frågor och svar: 

Vad händer när jag har skickat in blanketten? 
Blanketten diarieförs och skickas sedan till ansvarig handläggare på kommunen. Handläggaren räknar fram 
anslutningsavgift och skickar hem ett avtal till dig som där du kan se vad det kostar att ansluta din fastighet. 
Avtalet skriver du under och skickar sedan tillbaka det till oss. 

Vad händer när jag har skickat in avtalet? 
Avtalet diarieförs och skickas sedan till ansvarig handläggare på kommunen. En faktura på 
anslutningsavgiften skapas och skickas till dig. 

Vad händer när jag har betalat fakturan? 
Arbetet med att ansluta fastigheten till Gnesta kommuns vatten- och avloppsanläggningar slutförs. Om du 
även har kommunalt vatten, kontaktar vi dig för att installera en vattenmätare i fastigheten.  

Vad gäller vid ansökan om sprinkleranläggning? 
Blanketten diarieförs och skickas sedan till VA-chefen på kommunen. Ett avtal skickas ut som 
fastighetsägaren ska skriva under. Därefter skickas påskrivet avtal in till kommunen varpå VA-chefen 
godkänner avtalet. Inkoppling får ske då avtalet har godkänts. 

Hantering av personuppgifter: 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du fyllt i blanketten och skickat in den 
till oss. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår webbplats www.gnesta.se/gdpr 
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