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Ägarbyte - vatten och
renhållning
Som säljare av fastigheten ansvarar du för abonnemanget till
dess blanketten har kommit in till kommunen. Om den inte är
korrekt ifylld skickas blanketten tillbaka till säljaren för
komplettering.

Fastighet som ägarbytet avser
Adress

Fastighetsbeteckning

Datum ägarbyte

Nuvarande fastighetsägares fakturaadress
Namn

Kundnummer

Adress

Telefon

E-post

Postadress

Köpare
Namn

Person-/organisationsnummer

Namn (vid mer än en köpare)

Person-/organisationsnummer (vid mer än en köpare)

Faktureringsadress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

E-postadress

Fastigheten kommer att utnyttjas som
Hus för permanent boende
Antal personer

Fritidshus
Antal personer

Företag

Övrigt

Vattenmätare - mätarställning vid ägarbytet
Mätarnummer

Mätarställning - utan decimaler

Avläsningsdatum - år månad dag

Vattenmätare saknas

Enskild avloppsanläggning vid fastigheten
Jag som säljare eller dennes ombud har informerat köparen om vilket tömningsintervall som är registrerat på fastigheten.
Önskar köparen ändra tömningsintervall, för kontaktuppgifter se respektive kommun på www.vattenmiljoresurs.se
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Utebliven kontakt innebär att tömning sker med samma intervall som tidigare.
Blanketten skickas till:
Vatten och Miljöresurs, Medborgarhuset 842 80 Sveg, eller till e-postadress: kundservice@vattenmiljoresurs.se
Vid eventuella frågor kontakta kundservice på telefonnummer: 010-25 15 315 eller e-post: kundservice@vattenmiljoresurs.se
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som fastighetsbeteckning, fastighetens adress, namn, personnummer, adress, telefonnummer och epostadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen
är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 10 år. Vi kan komma att dela dina
personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför
EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR hos Vatten och Miljöresurs hittar du på vår hemsida: www.vattenmiljoresurs.se/
gdpr. Personuppgiftsansvarig är Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB, Medborgarhuset, 842 80 Sveg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB, Medborgarhuset, 842 80 Sveg, tel.
010-25 15 300. Du når vårt dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten.

Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB Medborgarhuset 842 80 Sveg Orgnr 559169-9573
Bankgiro 884-2148 E-post kundservice@vattenmiljoresurs.se Kundservice 010-25 15 315 www.vattenmiljoresurs.se
Skriv ut blankett

