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VA-beställning, servisanmälan för verksamhet 

Denna blankett fyller du i och skickar in till Nodra AB för att göra en beställning  

av anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. På vår webbplats 
www.nodra.se hittar du mer information om hur anslutningsprocessen går till. Har 
du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på kundservice@ nodra.se eller 

via telefonnummer 011-15 15 50. 
 

Kom ihåg att göra din beställning komplett genom att bifoga en VA-

situationsplan till din beställning. 

Skicka din VA-beställning (servisanmälan) till Nodra AB, Box 85, 601 02 

Norrköping. 
 

Behandling av personuppgifter 
Nodra AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som 
personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling 

är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. För att 
vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig så är 

det ett krav att du lämnar dessa personuppgifter till oss. Registreringen av dina 
personuppgifter hanteras i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Dina 
personuppgifter sparas hos oss under den tid som behövs för att uppnå ändamålet 

med behandlingen eller enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig delas 
med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och 

fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU ansvarar vi för att avtal tecknas 

som motsvarar EU-kommissionens krav på legal överföring. 
Personuppgiftsansvarig är Nodra AB. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill 
• få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss 
• begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel 

• begära överföring av uppgifter till andra kommuner 
• göra invändningar 

• begära radering av dina uppgifter. 
Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på kundservice@nodra.se 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 

klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

  

http://www.nodra.se/
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Servisanmälan för verksamhet 

Information om fastigheten 

Fastighetsbeteckning:  

Fastighetens gatuadress: Postnr:  Postort: 

Byggnadens användning:  

 

 Bostad/Lgh  Antal lägenheter:______________________  

 

 Kontor      Lagerlokal     Industri      

 

 Annat: ________________________________________ 

Fastighetsyta (m²):  

 

Bruttoarea för byggnaden (m²)*: 

 

 *Med bruttoarea avses summan 

av mätvärda delar av vånings-

plan begränsat av omslutande 

byggnadsdelars utsida. 

 
 
 

Kundinformation 
Fastighetsägare: Personnr/Organisationsnr: 

Referens: 

Fakturaadress: Mobil: 

Postnr: Postort: E-post: 

 

Fakturaadress för anläggningsavgiften 
Fyll endast i om anläggningsavgiften ska faktureras till annan adress än den ovan. 

Fastighetsägare: Personnr/Organisationsnr: 

Referens: 

Fakturaadress: Mobil: 

Postnr: Postort: E-post: 

 

Kontaktuppgifter 
Upplysningar om vem som svarar för VA-installationen på fastigheten och kopplingen mot det allmänna vatten - och 

avloppsnätet. 

Entreprenör för VA-installation: Mobil: 

Ansvarig arbetsledare: Mobil: 

Kvalitetsansvarig: Mobil: 

Nodras anteckningar 
Servisanmälan inkommen (datum): Servisanmälan komplett (datum): Mottagningssignatur: 

Kundnr: Journalnr: Anläggningsnr: 

Serviser finns: Verksamhetsområde: LTA-system: 

 V    S    D  V     S     D-gata    D-fastighet  Ja           Nej           Ej Nodras 
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Servisanmälan för verksamhet 

Teknisk beskrivning, uppgifter om VA-installationen på fastigheten 
Fastigheten ska anslutas till:   

 Dricksvattenservis  Spillvattenservis  Dagvattenservis 

Observera, önskas sprinkleranslutning se separat blankett. 
 

Dricksvatteninstallationen 
Sannolikt flöde (l/s): Sannolikt maxflöde (l/s): Dimension (mm): Material: 

Höjdläge för högsta vattenuttag (m): Tryckstegring: Tryckreducering: 

 Ja     Nej Ja     Nej 

Återströmningsskydd:  Ja      Nej  

 

Spillvatteninstallationen 
Sannolikt maxflöde (l/s): Dimension (mm): Material: 

Höjdläge för lägsta avloppsenhet (m): Oljeavskiljare:   Ja      Nej 

  

Fettavskiljare:  Ja     Nej   

  
 

Dagvatteninstallation 
Dimensionerande flöde fastighet (l/s):   Beräknat utflöde (l/s): Dimension utloppsledning (mm): Material: 

Typ av fördröjningsanläggning: Fördröjning (mm): Dräneringen ansluts till: 

 Dagvattenledning 

 Annan lösning: ______________________________ 

 

Vattenmätare 
Storlek: 

 Qn 2,5     

 Qn 6        

 Qn10       

 

Antal: Övrigt 

 

Anslutning till det allmänna nätet 
Anslutning önskas ske (datum):   

 

Egna kommentarer 
 

 

 

Underskrift, lagfaren ägare 
Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är sanningsenliga samt förbinder mig att iaktta gällande 

bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen i Norrköping (ABVA).  

Ort och datum:  

Fastighetsägarens namnunderskrift*: 

 

 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande: 

*Om fastighetsägaren är ett företag/förening måste firmatecknare skriva under servisanmälan, eller så måste en 

fullmakt biläggas servisanmälan. 


