
Vatten & avlopp samt avfall Vatten & avlopp
Avfall

Personkonto Bankgironummer
Postgironummer Bank (clearingnr +

bankkontonr)

Anmälan om ägarbyte för VA och avfall

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera vatten-, avlopps och avfallsabonnemang samt ta betalt för dessa tjänster. Vissa uppgifter kommer även att
göras tillgängliga för kommunens systemleverantörer för att de ska kunna utföra drift och support. Den rättsliga grunden för
behandlingen är lag (2006:412) om allmänna vattentjänster samt Miljöbalken kap 15, avfall, avfallsförordning. Uppgifterna sparas
i 10 år enligt bokföringslagen. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är
felaktiga. 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00,
vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen. 

* Obligatoriska fält

Ägarbyte gällande *

Information om anläggningen
Anläggningsadress * Fastighetsbeteckning *

Anläggningsnummer Avläsningsdatum (Tillträdesdatum) *

Mätarnummer * Mätarställning, 5-siffror *

Ny ägare/abonnent
Förnamn * Efternamn *

Personnummer * Adress *

Postnummer * Postort *

Telefon * E-postadress *

Adress dit slutfaktura skall skickas
Förnamn * Efternamn *

Gatuadress * Postnummer *

Postort * Telefon *

E-postadress Återbetalas till

Kontonummer Bank

Kontoret för samhällsbyggnad

Postadress: 
Upplands Väsby kommun 
194 80 Upplands Väsby 

Besöksadress: 
Dragonvägen 86 
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00 E-postadress: 
vasbydirekt@upplandsvasby.se 
www.upplandsvasby.se
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Övriga upplysningar
Övriga upplysningar

Sökandes underskrift

Ort och datum

Underskrift

Ifylld blankett skickas till:
Upplands Väsby kommun
Kontoret för samhällsbyggnad
194 80 Upplands Väsby

Kontoret för samhällsbyggnad

Postadress: 
Upplands Väsby kommun 
194 80 Upplands Väsby 

Besöksadress: 
Dragonvägen 86 
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00 E-postadress: 
vasbydirekt@upplandsvasby.se 
www.upplandsvasby.se
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