ANMÄLAN
Tillkommande lägenhetsavgifter
Kundservice
0660-330 400
info@miva.se

Anmälan om tillkommande lägenhetsavgifter inom en gemensamhetsanläggning
Fält med * är obligatoriska uppgifter.
Gemensamhetsanläggning
Registerbeteckning *

Telefon dagtid*

Kontaktperson gemensamhetsanläggning*

E-postadress

Adress till gemensamhetsanläggningens kontaktperson *

Postnummer och ort *

Tillkommande fastigheter som beviljats bygglov inom gemensamhetsanläggningen*
Fastighetsbeteckning *
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning

Ny anslutning avser*

☒

Vatten

☐

Spillvatten

☐

Dagvatten

Fakturering för ny anslutning enligt fastställd va-taxa.
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden. Jag
ansöker om anslutning av ovanstående fastighet till den allmänna vatten- och/eller avloppsvattenanläggningen i Örnsköldsviks kommun, och är medveten om att anläggnings- och brukningsavgifter enligt fastställd va-taxa ska betalas.
Underskrift av gemensamhetsanläggningen
Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer på www.miva.se/personuppgifter
Datum *

Namnunderskrift *

Namnförtydligande *

Ansökan med begärda bilagor skickas till:
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
Box 385
891 28 Örnsköldsvik
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Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar
ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) reglerar ansvarsfördelningen mellan
fastighetsägare och Miva. ABVA finns tillgänglig för nedladdning på Mivas webbplats www.miva.se.

Taxa
Fastställd va-taxa finns tillgänglig på Mivas webbplats www.miva.se.

Handläggning av ärende
Så snart Miva fått kompletta ansökningshandlingar med eventuella bilagor samt
underteckning av samtliga registrerade fastighetsägare kommer ansökan att handläggas. Tänk på att handläggningstiden i normalfallet är cirka tre månader.

Frågor och funderingar
Kontakta Mivas kundservice via telefon 0660-330 400 eller e-post info@miva.se.
Kundservice har öppet måndag-fredag 9.00–15.00 med lunchstängning 11.30–12.30.

Förklaringar till blanketten
Vatten avser dricksvatten.
Spillvatten avser vatten från toaletter (klosettvatten) samt från bad, disk och tvätt
(BDT-vatten). Spillvatten är det många kallar avloppsvatten.
Dagvatten avser regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna platser till
exempel från tak, dränering, gator och parkeringar.

