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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

Jag/vi, lagfarna ägare till nedanstående fastighet, medger att slamtömningsfordonet får köra ut på gräsytor 
på vår fastighet för att utföra tömning av min/vår slamanläggning och accepterar att skador på markytor 
kan uppstå.  
  
Jag/vi accepterar att inga skadeståndsanspråk kan ställas på vare sig Vatten och Miljöresurs eller 
entreprenör för de skador som kan komma att uppstå till följd av körning på vår fastighet i samband med 
slamtömning. Bärgningskostnad som kan komma att uppstå vid körning på gräsmattor och åkermark 
betalas av fastighetsägare/fastighetsinnehavaren. 
  
Medgivande upphör att gälla om boende- eller ägarförhållandena ändras och Vatten och Miljöresurs 
kundservice ska informeras. 
  
Blankett skickas åter signerad för att slangdragning inte kommer att debiteras vid slamtömning, om 
Renhållaren anser att slangdragning inte behövs vid tömningstillfället.    
 

Datum

Ort

Fastighet

Namnunderskrift Namnunderskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla ditt 
medgivande. 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 a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller 
flera specifika ändamål". Dina uppgifter tas bort vid inaktualitet. 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.

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 
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Jag/vi, lagfarna ägare till nedanstående fastighet, medger att slamtömningsfordonet får köra ut på gräsytor på vår fastighet för att utföra tömning av min/vår slamanläggning och accepterar att skador på markytor kan uppstå. 
 
Jag/vi accepterar att inga skadeståndsanspråk kan ställas på vare sig Vatten och Miljöresurs eller entreprenör för de skador som kan komma att uppstå till följd av körning på vår fastighet i samband med slamtömning. Bärgningskostnad som kan komma att uppstå vid körning på gräsmattor och åkermark betalas av fastighetsägare/fastighetsinnehavaren.
 
Medgivande upphör att gälla om boende- eller ägarförhållandena ändras och Vatten och Miljöresurs kundservice ska informeras.
 
Blankett skickas åter signerad för att slangdragning inte kommer att debiteras vid slamtömning, om Renhållaren anser att slangdragning inte behövs vid tömningstillfället.   
 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla ditt medgivande. 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 a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål". Dina uppgifter tas bort vid inaktualitet. 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.
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
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