
VA-anslutning
Servisanmälan

Fastighetsägare
Namn Personnr/Org.nr

Fakturaadress Postnummer ort

E-post                                                                                                Telefon dagtid

Fastighet
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Tomtyta Fastighetens användning (Se information på baksidan)

              Bostadsfastighet

              Med bostadsfastighet jämställd fastighet

              Annan fastighet

Antal lägenheter/bostadsenheter

Husets bruttoarea

Kontaktuppgifter entreprenör 
Namn Org.nr 

Fakturaadress Postnummer Postadress 

E-post Telefon/mobiltelefon dagtid

Anmälan
Önskad tjänst

  Dricksvatten     Spillvatten

  Dagvatten, anslutning med fördröjning (LOD)

  Dagvatten, anslutning utan fördröjning 

  Sprinkler, dimension .......................................................................m 

  Byggvatten, period .................................-...........................................

Attefallshus - kryssa i aktuellt alternativ

  Alt 1: Ingen ny servis behövs, anslutning på befintlig servis.

  Alt 2: Ny servis önskas för:

                       Drickvatten

                       Spillvatten

Övriga upplysningar

Servisanmälan avser anslutning till Sollentunas VA-anläggning enligt ABVA ”Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Sollentuna” samt Sollentuna VA-taxa.

Namnunderskrift fastighetsägare
Ort och datum

Namnunderskrift Namnförtydligande

Sollentuna Energi & Miljö AB • Box 972, 191 29 Sollentuna | Tel vxl: 08-623 88 00 | www.seom.se

På den här blanketten kan du anmäla nyanslutning, förändringar i befintlig anläggning, byggvatten och anslutning av attefalls-
hus. På blankettens baksida hittar du förklaringar. För mer information kan du gå in och läsa på vår hemsida seom.se.

Skicka ifylld blankett till vatten@seom.se eller SEOM, Box 972, 191 29 Sollentuna.



Fastighet
Här lämnar du allmän information om vilken fastighet ansökan avser, bland annat fastighetens adress,  fastighetsbeteckning och fastighetens 
användning. 

Lägenhet: antalet bostadsenheter som finns i fastigheten. Enbostadshus beräknas som en lägenhet. Innehåller fastigheten en uthyrningsdel 
eller ett attefallshus räknas dessa som tillkommande separata lägenheter. För byggnader som inte kan jämställas med bostäder räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svenska standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Bostadsfastighet: Fastighet för bostadsändamål. Exempel: Radhus, villa, flerbostadshus. 

Med bostadsfastighet jämställd fastighet: Fastighet för ändamål där lokalytan är det viktigaste ur användarsynpunkt. Exempel: kontor, hotell, 
restaurang, sporthall.

Annan fastighet: Fastighet som inte kan jämställas med ovan beskrivning. Exempel: återvinningscentral, obemannad bensinstation, gästhamn.

Anmälan
Här anmälar du vilka tjänster du önskar ansluta dig till.

Dagvatten, anslutning med fördröjning (LOD): används i de fall där lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kommer att ut-
nyttjas i form av  t.ex. en infiltrationsanläggning där en anslutning till dagvattenledning behövs för bräddning från anläggningen. 
Denna anslutning kan ge en reduktion på VA-avgiften. För mer information se seom.se/vatten. 

Dagvatten anslutning utan fördröjning: används i de fall där allt dagvatten planeras släppas till dagvattenledningen.

Sprinkler: Ange önskad dimension för sprinkleranslutning. Vid mottagen anmälan utreder SEOM möjlighet till anslutning som 
sedan debiteras enligt särskild taxa. 

Byggvatten: Tillhandahålls under byggtiden. Vattenledningen för tillfälligt bruk ska vara tät och försedd med återtrömnings-
skydd. I de fall där SEOM bedömer att mätning av vatten ska göras genom byggvattenmätare, ska fastighetsägaren anordna 
vattenmätarkonsol på frostfri plats. Vattenmätare tillhandahålls och monteras av SEOM när fastighetsägaren meddelar.

Övrig information
Avgifter
Efter godkännande av servisanmälan  utför SEOM det beställda arbetet.  När förbindelsepunkten är upprättad för fastigheten  
meddelandar vi er via brev tillsammans med en karta som visar förbindelsepunktens läge och en faktura på anläggningsavgiften 
enligt gällande va-taxa. 

Vatten släpps inte på förrän anläggningsavgiften är betald och vattenmätare är uppsatt. SEOM installerar vattenmätaren när 
fastighetsägaren meddelat att godkänd vattenmätarkonsol är monterad i ett frostfritt utrymme.

VA-anslutning
Servisanmälan
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Så skyddar vi dina personuppgifter
Din integritet är viktig för oss. Här beskriver vilka personuppgifter SEOM samlar in från dig 
genom våra interaktioner med dig och via våra produkter, och hur vi använder dessa uppgifter.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

SEOM samlar in uppgifter för att våra produkter ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga erfarenhet.

Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du blir kund hos oss eller kontaktar oss för support. 
Vi kan även hämta uppgifter från tredje part, exempelvis vid utskick av kunderbjudanden.

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt kundsystem, i våra mätarsystem och i vårt faktureringssystem. Systemen 
innehåller information som rör din beställning samt uppgifter ifrån dina mätare samt kontaktuppgifter i form av 
namn, adress, epost och telefonnummer samt uppgifter som du själv har valt att delge oss, utöver det som vi 
efterfrågat. 

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

SEOM använder insamlade data för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter vi erbjuder. Vi kan också 
använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig och för att exempelvis ta fram statistik, och vid 
utvärdering och kvalitetssäkring av vårt arbete.

Personuppgifterna används av oss för att administrera den tjänst som du beställt och när vi behöver informera dig 
om något.

Vi kan även använda insamlade data för försäljning, marknadsföring och riktade erbjudanden som vi tror att du kan 
vara intresserad av.

ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

SEOM delar dina personuppgifter med tredje part om så är nödvändigt för att utveckla, förbättra och sälja våra 
produkter och tjänster. 

Vi kan även dela dina uppgifter med andra verksamheter som SEOM har en rättslig skyldighet att rapportera till, till 
våra personuppgiftsbiträden som utför tjänster åt oss, samt samarbetspartners i marknadsföringssyfte.

Vi behandlar våra kunders personuppgifter enbart när det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra kunders 
förväntningar. Användandet sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse 
enligt bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER

SEOM kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss, samt i ytterligare tolv månader för ovan-
stående syften. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav SEOM som 
kommunalt bolag lyder under, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.

SEOM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra kunders personuppgifter och om du vill utnyttja din rätt 
att ändra felaktiga uppgifter (om du exempelvis bytt telefonnummer), ta del av de uppgifter vi har om dig eller 
avsäga dig marknadsföring kontaktar du vår kundtjänst.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du dataskyddsombudet på Sollentuna 
kommun.

Överklagande av personuppgiftsbehandlingar sker till datainspektionen e-post 
datainspektionen@datainspektionen.se
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