
Servisanmälan för anslutning av 
sprinklerinstallation 

 

 

Fastighet  
 Fastighetsbeteckning  Tidpunkt för inkoppling 

 Fastighetens adress  Postnummer  Postort 

 
Sökande (fastighetsägaren) 

Fastighetsägarens/firmans juridiska namn 
 

Person/organisationsnummer 
 

Adress Postnummer Postort 

Telefon E-post 

Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren) Telefon E-post 

 
Anmälan avser 

 Ny dricksvattenservis                                                Dimension med mer: 

 Anslutning till befintlig servis 

 Anslutning till befintlig servis, uppdimensionering till dimension med mer 
 
 

Sprinkler i samband med:  Nybyggnad      Tillbyggnad       Ändring av befintlig byggnad 
 
Typ och storlek av fastighet 

 Flerbostadshus      Industri      Annan byggnad (småindustri, handel, kontor) 
 
Antal lägenheter Bruttoarea m2 Tomtyta m2 

 
Beskriv varför fastigheten ska förses med sprinkler 

Exempel: boendesprinkler, fastigheten har öppna ytor som innebär att branddörrar inte är alternativ med mer 

Yta som ska förses med sprinkler (m2) Nödvändigt tryck vid förbindelsepunkt mvp (min) Flödesbehov i l/s 

 
Huvudmannen kräver att sprinkleranläggningen har återströmningsfunktion enligt europastandard SS-EN1717.  

 
Klass på återströmningsskydd som ska nyttjas Fabrikat och typ 

 
Sökandens underskrift 
  

Ort och datum Underskrift 
 
 

Ansökan kan lämnas till Medborgarservice, Kommunhuset, Stenungsund eller skickas till: 
Stenungsunds kommun, VA teknik, 444 82 Stenungsund 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 
444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203 21 20 00-1298 
     www.stenungsund.se  
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