Inkom den…………… Sign……………….

HAMMARÖ KOMMUN

ÄGARBYTE ABONNEMANG

Ekonomiavdelningen, Box 26

Vatten och Avlopp/ Renhållning

663 21 SKOGHALL
054 – 51 50 00

Avläsning av vattenmätare
Utflyttande och inflyttande abonnent kan läsa av vattenmätare själva, om båda parter
är överens om mätarinställningen. Om abonnenterna i stället önskar att kommunen ska
utföra avläsningen, kontakta vattenmätartekniker via kommunens växel för
överenskommelse av tid. Om ingen avläsning görs, riskerar utflyttande abonnent att bli
ansvarig för förbrukningen även efter flytten.

Utflyttande fastighetsägare
Kundnummer

Datum för ägarbyte

Utflyttande fastighetsägare, namn 1

Utflyttande fastighetsägare, namn 2 (vid gemensamt ägande)

Fastighetsbeteckning

Telefon

Gatuadress
Postadress

E-post

Ny gatuadress (till vilken sluträkningen skickas)

Eventuell c/o adress (till vilken sluträkningen skickas)

Ny postadress

Telefon

Inflyttande fastighetsägare
Inflyttande fastighetsägare, namn 1

Personnummer/Organisationsnu
mmer

Inflyttande fastighetsägare, namn 2 (vid gemensamt ägande)
Gatuadress

Telefon

Postadress (Om annan än ovanstående)

E-post

Ev referens/märkning
Personnummer/Organisationsnu
mmer

Avläsning av vattenmätaren
Mätarnummer

Mätarinställning (m³)

Renhållning
Har fastigheten uppehåll, kompost eller delning upphör detta automatiskt pga ägarbytet.
Kontakta kommunens kundtjänst för ändring av kärlstorlek.

Fastigheten kommer att användas som:
Permanentbostad
Fritidsbostad

Verksamhet

Inkom den…………… Sign……………….

Villkor och mätarställning godkännes
Undertecknande nya fastighetsägare godkänner villkoren angivna i
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Hammarö kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar) samt VA-taxan.
Ort och datum
Utflyttande fastighetsägare, namnteckning 1

Inflyttande fastighetsägare, namnteckning 1

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Utflyttande fastighetsägare, namnteckning 2 (vid
gemensamt ägande)

Inflyttande fastighetsägare, namnteckning 2 (vid gemensamt
ägande)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Övriga upplysningar

Skicka till:
Hammarö
kommun
Ekonomiavdelningen, Box 26
663 21 Skoghall

Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighetsbeteckning
och personnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera fastighetens ägare avgifter
gällande tjänsterna för vatten, avlopp och renhållning.
Vi hämtar uppgifterna från denna blankett avseende ägarbyte på abonnemang för vatten, avlopp
och renhållning, och kommer inte att hämta in uppgifter från andra källor. Vi tillämpar vid var tid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 24 §, samt Hammarö
kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering och renhållningstaxa. Dina uppgifter kommer att sparas
tills den dag du inte längre är ägare till fastigheten som nyttjar tjänsterna för vatten, avlopp och
renhållning.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas internt med Hammarö kommuns förvaltningar. Vi kan
även komma att dela dina personuppgifter med en 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.
Personuppgiftsansvarig är Servicenämnden i Hammarö kommun, Box 12, 663 21 Skoghall. 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 telefon 054-51 50 00 eller epost service@hammaro.se. Du når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på telefon 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

