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Ansökan om delbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning i
Nyköpings kommun
Uppgifter för samtliga fastighetsägare ska finnas med i ansökan.
Behövs ytterligare utrymme, använd en eller flera bilagor som du numrerar och hänvisar till i blanketten.

Fastighetsbeteckning
Personuppgifter

Sökande

Medsökande

Person/organisationsnummer
För- och efternamn
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefonnummer dagtid
Mobilnummer
E-post adress
Antal barn i hushållet
Barnens ålder

Aktuell ekonomisk situation
– om sökande är privatperson/-er
Inkomster, per år (brutto)

Utgifter, för fastigheten per år

Lön/pension-person 1

Amortering

Lön/pension-person 2

Räntor
Driftskostnader

Barn-/studie-/bostadsbidrag

VA, el/olja, sophämtning,
försäkringar

Andra inkomster

Andra fasta utgifter

Tillgångar

Skulder

Fastighet- taxeringsvärde

Bostadslån, fastighet

Fastighet- marknadsvärde

Bostadslån, fastighet

Bankmedel

Kreditköp

Andra tillgångar

Andra skulder

Postadress
Nyköpings kommun
Kommunledning. Ekonomi
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset
Stora torget
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Bg 619-03 42
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www.nykoping.se
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Aktuell ekonomisk situation
– om sökande är en förening, aktiebolag eller annan juridisk person.
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för de tre senaste åren
bifogas i bilaga nr:

Övrigt
Ange hur många år du önskar dela upp betalningen på (max 10 år)
Kan finansering ske på annat sätt?

Ja

Nej

Om ja: Ange hur
Om nej: Intyg om att finansering inte har beviljats bifogas ansökan i bilaga nr:

Säkerhet
Nedanstående ställs till Nyköpings kommuns förfogande som säkerhet för krediten.
Pantbrev

Datum

Nummer

Förmånsläge

Anmärkning

Annan säkerhet

Personuppgifter som lämnas i ansökan kommer att sparas. Uppgifterna kommer inte att användas för
annat ändamål än det som avses i ansökan.

Jag/vi försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga.
Nyköpings kommun medges rätt att kontrollera uppgifterna i ansökan.
För juridisk person ska behörig firmatecknare underteckna ansökan.

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Datum

Medsökandes underskrift

Namnförtydligande

Postadress
Nyköpings kommun
Kommunledning. Ekonomi
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset
Stora torget
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