
SERVISANMÄLAN

234 81 Lomma

Vad önskas: ( Ange antal eller övriga uppgifter i respektive ruta )

Spillvatten Dagvatten Vatten Vatten-
mätare

Byggvatten

Ny 

Komplettering 

Ändring  

Borttagning  

Dimension  mm

Nivå i förbindelsepunkt  möh
Sannolikt flöde  l/s

Övrigt

Avgift för byggvatten till enskilda fastigheter debiteras normalt samtidigt med anläggningsavgiften.

Vad finns idag? (Ange vad som gäller i respektive ruta ) JA eller NEJ
Fastigheten har bef. anslutning till det allmänna Spillvattennätet.
Fastigheten har bef. anslutning till det allmänna Dagvattennätet.
Fastigheten har bef. anslutning till det allmänna Vattennätet.
Fastigheten har vattenmätare, storlek -------
Anm. --------------------------

Fastighetsägare, beställare

Namn: Personnr.

Debiteringsadress: Org.nr.

Postnummer: Undertecknad beställer ovan angivna 

Ort: arbeten och anslutningar.

Tel. bostad: Datum 20-.. - .- - -.

Tel. arbete:

E-post: ( Fastighetsägarens underskrift )

VA-Enhetens noteringar

Anmälan
Diarie nr Handläggare    Inkom anmälan Inkom ritning Arbetsorder ritn. Utlämnat

Serviser och avgifter
Spill dim    Dagv. Dim   Vatten dim  Byggvatten  Anl. Avgift  Anm.  

Mätare Nr    Storlek  Uppsatt  Rapport nr  

Jag förbinder mig att iakttaga gällande bestämmelser för brukande av kommunens vatten- och 
avloppsanläggning ( ABVA ), liksom att vid anfodran inbetala de belopp, som jag enligt fastställd taxa 
debiteras för anläggnings- och brukningsavgifter.

Underskriven anmälan och bifogad VA-ritning visande servisläge, nivåer och dimensioner i förbindelse- 
punkterna mm skall inlämnas till: 
Lomma VA-Enheten Anmälan avser nedan angiven fastighet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsbeteckning: ...................................................
Kommunhuset Post- gatuadress: ........................................................
Hamngatan 3 Postnummer: ..................Ort: ............................

Uppdaterad 2018-05-24



Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på tekniskanamnden@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud.tekniskanamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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