ANMÄLAN OM UTÖKNING AV
fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheter
På uppdrag av Leksands Vatten AB

FASTIGHET

Om du som fastighetsägare gör en
förändring av din fastighet, kan detta
innebära en skyldighet att betala en
tillkommande avgift.
Exempelvis vid byggnation av lägenheter, förändrad användning av
lokaler från verksamhet till boende,
utökad fastighetsyta (tomtyta),
byggnation av verksamhetslokaler
med mera.

Var vänlig texta tydligt!

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Ort

PERSONUPPGIFTER

För privat boende (småhus)
För utökad fastighetsyta (tomtyta)
upp till 3.000m² och för vilken det
tidigare inte erlagts tomtyteavgift, så
beräknas enligt gällande VA-taxa en
ny tomtyteavgift.

Fastighetsägare (namn)

Personnummer

Adress

Ev kundnummer

Utökad fastighetsyta (tomtyta)
beräknas enligt gällande VA-taxa.

Postnr Ort

Telefon/mobil

Vid utökning av antal lägenheter så
debiteras ytterligare lägenhetsavgift
enligt gällande VA-taxa.

Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren)

Telefon/mobil

För verksamheter

För flerfamiljshus

E-post

Utökad fastighetsyta (tomtyta)
debiteras enligt gällande VA-taxa.

UPPGIFTER OM BYGGNADSYTA/LÄGENHETER

Vid utökning av lokalyta för
verksamheter, vilka i VA-taxan
jämställs med bostadsfastighet,
debiteras detta enligt nedan.

Befintlig fastighetsyta(tomtyta)

Utdrag ur Leksands Vatten VA-taxa.

Befintlig BTA-yta
2

Utökad fastighetsyta(tomtyta), antal m :
Tillkommande lägenheter/bostadsenheter, antal lgh:

eller antal m2 (BTA):

Anmälan gäller från och med:

Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller
enligt beviljat bygglov avses att
bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett
från användarsynpunkt.
T.ex. Kontor, Förvaltning,
Stormarknader, Lagerlokaler,
Butiker, Utställningslokaler,
Sporthallar, Hotell , Restauranger och
Småindustri

Anteckningar

I fråga om sådana utrymmen i
fastighet som jämställs med
bostadsfastighet räknas antalet
lägenheter ut enligt följande:

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Fastighetsägarens namnteckning och namnförtydligande

Högst 1000 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 200-tal
m² bruttoarea
1001 m² - 5000 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 300-tal
m² bruttoarea

Behandling av personuppgifter - I och med underskrift godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra
datasystem för administration av din anmälan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används eller om du vill att de ändras, kontakta Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand.

Större än 5000 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 400-tal
m² bruttoarea

Kontakta oss
DALA VATTEN OCH AVFALL AB:s ANTECKNINGAR

Dala Vatten och Avfall AB
020-200 210
info@dvaab.se
www.dalavattenavfall.se

Tillkommande anläggningsavgift:

Skicka anmälan till

Tillkommande brukningsavgift:

Blankett 2017-04-07

Kommentar

Uppgiftslämnare

Leksands Vatten AB
c/o Dala Vatten och Avfall AB
Box 234
793 25 Leksand

