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 1 (1)  
BESTÄLLNING/FÖRFRÅGAN 
Anslutning till kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida. 

Uppgifter om fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

            

Fastighetsinnehavare 
Fastighetsägarens/firmans juridiska namn Personnr/organisationsnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postadress Mobiltelefon 

            
Kontaktperson (om annan än fastighetsägare) Telefon kontaktperson 

            

Betalningsmottagare för anläggning 
Namn Personnr/organisationsnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postadress Mobiltelefon 

            

Betalningsmottagare för förbrukning  samma som betalningsmottagare för anläggning 
Namn Personnr/organisationsnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postadress Mobiltelefon 

            

Ansökan avser anslutning till 
 Vatten  Spillvatten (vatten från wc, disk, bad, tvätt)  Dagvatten (dränering och regnvatten) 

Byggnadstyp 
 Enbostadshus  Flerbostadshus  Fritidshus  Industribyggnad Annan byggnad 

Tomtarea (m²) Antal bostadsenheter  
(en lägenhet är en bostadsenhet) 

Om annan byggnad, ange vilken 

                  

Åtgärdens omfattning (anslutning ska göras i samband med) 
 Nybyggnad  Tillbyggnad  Ombyggnad  Underhåll  Enbart VA-installation i befintlig byggnad 

Observera att användande av de allmänna vatten- och avloppsledningarna inte får göras innan anläggningsavgift betalats och VME monterat 
vattenmätare eller lämnat särskilt medgivande. Anslutning av va-ledningar ska göras vid anslutningspunkt som VME anvisat. 
Vattenmätare beställs av VME:s arbetsledare på rörnätsavdelningen, telefon 0221-67 06 57.  
Fastighetsägaren är införstådd med gällande bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (Allmänna bestämmelser för 
användande av Köpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA, taxa och information kan fås från VME) 

Underskrift fastighetsägare 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Blanketten skickas till 
VME 
Box 34 
731 21 Köping 
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