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POSTADRESS 
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På den här blanketten kan du anmäla nyanslutning, förändringar i din befintliga 
anläggning, byggvatten eller bortkoppling. 

Fyll i och underteckna blanketten. Du kan skanna in den och mejla till kontaktcenter@habo.se. Det går 
också bra att skicka in den med vanlig post till: 

VA-avdelningen 
Håbo kommun 
Centrumleden 1 
746 86 Bålsta 

☐ Nyanmälan ☐ Ändringsanmälan

Fastighet och eventuell vattenmätare 
Fastighetsbeteckning Anläggningens adress Mätarnummer 

Nyanmälan 
Husets bruttoarea 

☐ 1-150 m² ☐ 151-300 m²  ☐ > 300 m²

Tomtyta: ………………. m² 

Antal lägenheter/bostadsenheter: ………………... 

Önskad tjänst 

☐ Dricksvatten

☐ Spillvatten

☐ Dagvatten med LOD (lokalt omhändertagande)

☐ Dagvatten utan LOD

Ändringsanmälan 
Ändringen gäller 

☐ Dricksvatten

☐ Spillvatten

☐ Dagvatten med LOD (lokalt omhändertagande)

☐ Dagvatten utan LOD

☐ Flytt av förbindelsepunkt

☐ Flytt av vattenmätare

☐ Bortkoppling på grund av: …………….……………………. 

☐ Byggvatten beställning

☐ Byggvatten uppsägning

☐ Poolvatten med tömning till dagvatten

☐ Poolvatten med tömning till spillvatten

Blanketten fortsätter på nästa sida. 
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Övrigt 

Entreprenör 

Namn Organisationsnummer 

E-postadress Telefon dagtid 

Fastighetsägare 

Namn Personnummer/Organisationsnummer 

Fakturaadress Postnummer Ort 

E-postadress Telefon dagtid Kundnummer 

Namnunderskrift fastighetsägare 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Behandling av personuppgifter 
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att vi har rätt uppgifter om rätt fastighetsägare. Vi behandlar dina 
uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. 
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är tekniska nämnden i Håbo kommun. 

http://www.h%C3%A5bo.se/
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