
                                  AVTAL 
                               AVTAL OM ANSLUTNING TILL VATTEN- OCH AVLOPPSVERK                                  
________________________________________________________________________ 

 
                                                                     AVTALET ÄR UPPGJORT I TVÅ LIKALYDANDE EXEMPLAR 

1. VATTEN-            DROMBOM-EMBOM-GARPOM VATTENANDELSLAG 
    VERKETS           LILJENDAL 
    NAMN 
________________________________________________________________________________ 
2. ANSLUTARE      Namn                                                               Telefon 
                
               Faktureringsadress 
  
________________________________________________________________________________ 
3. FASTIGHET       Fastighetens namn och RN:r                      Areal m2 
               ______________________________________________________________ 
               By                        Byggnadstyp och våningsyta m2 

              ______________________________________________________________ 
               Fastighetens adress 
               ______________________________________________________________ 
               Fastighetens ägare/anslutare 
               ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. AVTALET GÄLLER 
                                   Anslutning till avloppsnätet                             Medlemsnummer 
                                   ______________________________________________________________ 
                                   Användning av avloppsnätet 
                                   ______________________________________________________________ 
                                   Byggnadens användning 
                                   ______________________________________________________________ 
 
5. PLANERING 
                                   Ytterligare uppges för godkännande av andelslaget 
 
                                   förteckning över vattenledningsanordning 
                                   planritning 
                                   ritning över oljeavskillningsbrunn eller dylikt 
________________________________________________________________________________ 
6. ANSLUTNINGSAVGIFT 
    OCH BETALNINGAR 
                                   Kunden förbinder sig med underskrift av detta avtal att betala följande 
                                   anslutningsavgifter och eventuella andra betalningar. 
 
                                   Avlopp 
                                   Anslutningsavgift 12000,- € (Mvs 0 %) 
                                    
 Friskvatten 
 Anslutningsavgift 3500,- € (Mvs 0 %) 
  
                                   Utjämningsrat. Utjämningsavgift (+/-) bestäms efter att projektet färdig-  
                                   ställts endast av andelsstämman.  

Då fastigheten ansluts till avloppsledningen, förbinder sig anslutaren att 
betala andelslaget de i kraft varande reningskostnaderna för avfallsvattnet 
vilka andelslagets styrelse bestämt (priserna följer Liljendal kommuns  
taxor). 



                                  AVTAL 
                               AVTAL OM ANSLUTNING TILL VATTEN- OCH AVLOPPSVERK                                  
________________________________________________________________________ 

 
                                                                     AVTALET ÄR UPPGJORT I TVÅ LIKALYDANDE EXEMPLAR 

7.ÖVRIGA AVTALS 
   VILLKOR             Kunden förbinder sig att följa tidigare nämnda villkor samt vattenandelslagets 
                                   allmänna leveransvillkor. 
                                   Avloppsledningens anslutningspunkt är i omedelbar närhet av nuvarande  
                                   reningsbrunnar, eller vid den plats som anslutaren och andelslagets  
                                   representant kommit överens om. Anslutningskostnaderna mellan   
                                   pumpstationen och fastigheten betalar anslutaren. 
                                   Anslutaren förbinder sig att ansluta sig till avloppssystemet senast inom två 
                                   månader från och med det att avloppssystemet har tagits i bruk. 
                                   Anslutaren förbinder sig att under arbetstid fullfölja de överenskommelser 
                                   som vattenandelslaget och tredje parten (entrepenören) överenskommit. 
                                   Avtalet gäller andra än bostadsfastigheter endast med separat överens- 
                                   kommelse. 
                                   Avtalet träder i kraft genast när båda parterna skrivit under kontraktet. 
________________________________________________________________________________                          
8. KONTRAKTETS 
    UNDERSKRIFTER 
 
                                     ANSLUTARE 
 
                                     _________________ ___ / ___ 201__ ______________________________ 
                 Ort               Underskrift 
 
                 ANSLUTAREN GODKÄNNER I OCH MED UNDERTECKNANDET AV DETTA 
                                         AVTAL  OCKSÅ DROMBOM-EMBOM-GARPOM VATTENANDELSLAGS 
                                         STADGAR. 
 
                                      Underskriften bevittnas: 

                 
                __________________________          ______________________________ 

 
                                      DROMBOM-EMBOM-GARPOM VATTENANDELSLAG 
 
                 Liljendal ___ / ___ 201__              ______________________________ 
                               Underskrift 
________________________________________________________________________________ 
9. ÖVERFLYTTNING 
                                     Kontraktet har överflyttats då anslutare bytts.Uppgifter om överflyttning 
                                     finns som bilaga. 
                                     _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________    
    


