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Blankett för godkännande, Roslagsvattens 
entreprenör använder annan fastighet för 
utförande av tjänst. 
Denna blankett gäller som ett avtal mellan två fastighetsägare, där den ene (den ”härskande fastigheten”) har 
ett behov av att låta Roslagsvattens entreprenör använda mark av den andre fastighetsägaren (den ”tjänande 
fastigheten”) enligt ändamål som nämns nedan. Villkoren innebär bland annat att den tjänande fastigheten 
accepterar att ersättningen för skador som orsakas av entreprenören och Roslagsvatten med dotterbolag 
begränsas. Fastighetsägarna kan själva sinsemellan komma överens om att härskande ersättning ska betalas 
även för skador som inte entreprenören eller Roslagsvatten med dotterbolag ersätter. 
 
Tillståndet för användning av mark gäller följande ändamål: 
☐ hämtning av hushållsavfall i kärl, säck eller i container 

☐ slamtömning av enskilt avlopp 
 
Tjänande fastighet får användas på följande vis: 
☐ vändning av fordon på uppfart 

☐ uppställning av fordon på uppfart 

☐ slangdragning över fastighet 
☐ transport över fastighet med fordon 

☐ annat ändamål:_______________________________________________ 
 
Fyll i eventuella anvisningar/önskemål vid hämtning 
 
 
 
 
 
 
Ange fastighetsbeteckning: 
För att tjänsten ska kunna utföras på den härskande fastigheten_____________________, krävs att 
fastighet/erna_____________________________ får användas som tjänande fastighet för ändamål 
som anges ovan. 

 
Villkor 

• Denna överenskommelse är personlig och upphör gälla om tjänande och/eller härskade fastighet byter 
ägare. Om behovet kvarstår för ny fastighetsägare ska ett nytt intyg om godkännande inhämtas av 
ägaren till den härskande fastigheten. Överenskommelsen är alltså inte ett servitut och får inte heller 
inskrivas.  
 

• Ägare till den tjänande fastigheten ansvarar för att krav på hämtförhållanden uppfylls.  
 

• Entreprenör ansvarar för skador på tjänande fastighet i samma omfattning som om tjänande 
fastighets ägare vore kund. Till exempel vid oaktsamt utförande av tjänsten. 
 

• Roslagsvatten och entreprenör ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att 
Roslagsvatten eller entreprenören följt fastighetsägarens särskilda anvisningar eller önskemål vid 
hämtning.  

 
• Villkoren enligt ovan, och den ansvarsbegränsning som det innebär, gäller i direkt relation till 

entreprenören och Roslagsvatten med dotterbolag, trots att dessa inte är bundna eller har några 
skyldigheter med anledning av detta avtal.   
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Kontaktuppgifter tjänande fastighetsägare  Kontaktuppgifter härskande fastighetsägare 
 
Telefonnummer:________________________________ Telefonnummer:________________________ 
 
 
Mailadress:____________________________________ Mailadress:_____________________________ 
 
 
 
Godkännande och underskrift 
Undertecknad fastighetsägare godkänner att dennes fastighet får användas i enlighet med 
informationen ovan och villkoren som anges på sida 1. 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Ort och datum    Ort och datum  
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Tjänande fastighetsägares signatur[er],  Härskande fastighetsägares signatur[er] 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtalet scannas och mejlas till avfall@roslagsvatten.se 
 
Det går också bra att skicka den med post till följande adress: 
 
Roslagsvatten 
Kundservice Avfall 
Box 437, 184 26 Åkersberga 
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