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Ansökan delbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning
Uppgifter för samtliga fastighetsägare ska finnas med i ansökan. Behövs ytterligare utrymme,
använd baksidan av ansökan.
Fastighetsbeteckning
Personuppgifter
Sökandes personnummer
För- och efternamn
Medsökandes personnummer
För- och efternamn
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefonnummer dagtid
Mobilnummer
E-postadress
Antal barn i hushållet

Barnens ålder

Aktuell ekonomisk situation
Inkomster, per år
(brutto)

Belopp

Utgifter, per år

Lön/pension, person 1

Amortering

Lön/pension, person 2

Räntor

Barnbidrag/studiebidrag

Driftskostnader:

Belopp

VA, el/ olja,
sophämtning,
försäkringar
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Annat

Belopp

Andra fasta utgifter

Tillgångar

Belopp

Skulder

Fastighet, taxeringsvärde

Bostadslån, fastighet

Fastighet, marknadsvärde

Bostadslån, fastighet

Bankmedel

Kreditköp

Annat

Annat

Belopp

Belopp

Jag/vi har tagit del av informationen
”Riktlinje för delbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning” KF § 216 2019-10-28.
Jag/vi försäkrar att de av mig/oss lämnade uppgifterna är riktiga.
Hörby kommun medges rätt att kontrollera uppgifterna i ansökan.
Datum

Sökandes underskrift/Namnförtydligande

Datum

Sökandes underskrift/Namnförtydligande

Skicka in blanketten tillsammans med bilagor till:
Vänligen bifoga även:
•

Besked från Mittskåne Vatten kring anläggningsavgiften
För övriga frågor angående din anläggningsavgift och VA-taxa kontakta Mittskåne
Vattens kundservice tel. 0413-286 00 alt. e post: kundservice@mittskanevatten.se

•

2 st. Nekande låneansökningar från bank.

•

Uppgift och annan säkerhet utöver pantbrev och borgen

•

Aktuell kreditupplysning för ex. UC får inte vara äldre än 1 månad
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Säkerhet utöver pantbrev
Borgensman (ange uppgifter nedan)

Annan säkerhet (vänligen bifoga underlag)

Annan säkerhet än pantbrev saknas

Borgensman
Namn

Personnr

Namn

Personnr

Nedanstående uppgifter fylls i av Hörby kommun
Ansökan godkänns
Ansökan avslås
__________________________
Datum
__________________________
Namn
__________________________
Titel
__________________________
Telefonnummer

Frågor angående låneansökan besvaras av:
Kundservice, telefon 0413-286 00 alt. kundservice@mittskanevatten.se
Undertecknat dokument är upprättat i två exemplar och utgör ett avtal mellan Hörby kommun
(org.nr: 212000-1108) och undertecknande fastighetsägare.
Hörby kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. På
kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter,
https://www.horby.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/hantering-avpersonuppgifter-gdpr/

