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Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

Blanketten (OBS! 2 sidor) insändes i två exemplar tillsammans med en omgång VVS-ritningar till: 

Ljungby kommun Tekniska förvaltningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby 

 

Om fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

 __________ 
Fastighetens adress 

 __________ 

Postnr & postadress 

 __________ 

 

Fastighetsägarens uppgifter 
Fastighetsägarens/firmans juridiska namn 

__________________ 
Personnummer/org. nummer 

_______________________ 

Nuvarande gatuadress 

___ 

Postnr & postadress 

__ 

Även fakturaadress 

 ☐ 

Telefonnummer 

_____ 

E-postadress 

_____ 

 

Fakturaadress för anläggningsavgift (om annan än ovan) 
Namn 

___________ 

Personnummer/org. nummer 

______________ 

Fakturaadress inkl. postnummer och postadress 

___________ 

 

Kontakt i samband med servisutförandet 
Namn 

____________ 
Telefon 

__________________ 

E-postadress 

_________________ 

 

Anmälan avser 

☐Bostadsfastighet Antal lägenheter: __ st Tomtarea:__ m
2
 

☐Fastighet med verksamhet (kontor, handel, 

verkstad, industri) 

Ange vad: 

____________________________________ 

Total byggnadsyta (BTA):__m
2 
, tomtarea: __m

2
 

☐Fritidshus Tomtarea __ m
2
 

 

Önskad service 

☐Dricksvatten                 ☐Spillvatten        ☐Dagvatten 

☐Nyanläggning/ ☐Omläggning                            ☐Nyanläggning/ ☐Omläggning       ☐Nyanläggning/ ☐Omläggning 

Önskad 

servisdimension 
Sannolikt 

flöde l/s 
 Önskad 

servisdimension 
Sannolikt 

flöde l/s 
 Önskad 

servisdimension 
Sannolikt 

flöde l/s 

____ ____  ____ ____  ____ ____ 

 

Önskad tidpunkt för anslutning 

Datum       Klicka här för att ange datum. 

 

 

 

Inkom 
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Övriga upplysningar 

Vattenmätare önskas placerad i: ______ m 

Högst belägna tappställe över kommunens nollplan ______ m 

Sprinkler service önskas ☐ med dimensionering ______ 

Brandposter inom tomtmark: i: ______ st mark, ______ st inomhus 

Byggvatten önskas ☐, ange datum Klicka här för att ange datum. 

 

Underskrift 
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 

______ 
Ort 

______ 

Datum 

______ 

 

Information om personuppgiftsbehandling 
 
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vår verksamhetssystem eller 
register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och 
även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 
 
Personuppgiftsansvarig: Tekniska nämnden 
 

 

Ifylls av Tekniska förvaltningen 
Anläggningsavgift 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Uträknad (dat. Sign.) 

 
S:a kr 

  Vattenmätare nr 

 
 

 

 

 Fabr.                   
 

Storlek 

Uträknad (dat. Sign) 

 S:a kr 
 Insatt             Insättning utför av 

Fakturerad (fakturans nr. och dat. Sign.) 

 
 Anläggningen tagen/tags i bruk 

 
Registrerad i Future ☐ 

 

 

http://www.ljungby.se/dataskyddsforordning
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