
 

 

 Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 
 Box 34 
 731 21 Köping 
  
  

 Besöksadress  Telefon kundtjänst  E-post  Organisationsnr   
 Kristinelundsvägen 4  0221-67 06 10  kundtjanst@vme.se  556668-3586   

 Hemsida 
 www.vme.se 

 
  

Kö
pi

ng
70

00
 v

4.
2 

 2
02

1-
05

-2
1 

 

 1 (2)  
ANSÖKAN VA-LÅN 
Avseende anläggningsavgift 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns/VMEs dataregister enligt dataskyddsförordningen GDPR. 
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida  Dataskyddsförordningen (GDPR) - Köpings kommun (koping.se) 

 
 
 
 
Uppgifter för samtliga fastighetsägare ska finnas med i ansökan 
 
 
 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

      
Adress 

      
Postadress 

      
Ange fastighetens aktuella taxeringsvärde 

      
Ange anläggningsavgift enligt besked från VME AB 

      
Ange önskat lånebelopp. Beloppet får uppgå till max anläggningsavgiftens storlek 

      
 
 
 
Personuppgifter Sökande 
Namn Personnummer 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postadress Telefon kvällstid 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            
 
Personuppgifter Medsökande 
Namn Personnummer 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postadress Telefon kvällstid 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            
 
 
 
  

https://koping.se/funktionssidor/om-webbplatsen/dataskyddsforordningen-gdpr.html
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Säkerhet utöver pantbrev 

 
 Annan säkerhet än pantbrev saknas 

 
 Annan säkerhet (vänligen bifoga underlag) 

 
 Borgensman (ange uppgifter nedan) 

 
Personuppgifter Borgensman 
Namn Personnummer 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            
 
Personuppgifter Borgensman 
Namn Personnummer 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            
 

Jag/vi försäkrar att de av mig/oss lämnade uppgifter är riktiga. VME AB medges rätt att göra en 
kreditupplysning på samtliga sökanden och eventuella borgensmän. 

 
Underskrift Sökande                                                Underskrift Medsökande 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

                        
Underskrift Underskrift 

  

 
Underskrift Borgensman                                         Underskrift Borgensman 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

                        
Underskrift Underskrift 

  

 
Bilagor som ska bifogas ansökan 

• Besked från VME AB kring anläggningsavgift. 
För övriga frågor angående din anläggningsavgift och VA-taxa kontakta vår kundtjänst  
på telefon 0221-67 06 10 val 2 eller e-post kundtjanst@vme.se 

• Nekad låneansökan från bank. 

• Uppgift om annan säkerhet utöver pantbrev och borgen. 
 
Ansökningsblanketten tillsammans med bilagor skickas till: 
VME AB, Box 34, 731 21 Köping 
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