
 

                                                                   Avläsning av vattenmätare 
                                       .      vid ägarbyte  

 

 

Postadress Telefon/Fax E-post Webbplats    

Miljö- och samhälls- 
byggnadsförvaltningen 
149 81 Nynäshamn 

08-520 689 90 
08-520 125 00 

miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se www.nynashamn.se    

 

 

      

 

 

    Viktig Information 
 Läs av vattenmätaren tillsammans med köparen av fastigheten, fyll i och återsänd 

blanketten 

 Observera att både säljare och köpare skall underteckna blanketten. 

 Säljaren är betalningsansvarig till dess blanketten kommit oss tillhanda. 

 Alla fält är obligatoriska, ofullständig blankett behandlas ej. 

 Om ägarbytet skedde långt bak i tiden behöver vi en aktuell mätaravläsning.        
Därefter görs en manuell beräkning på vad mätaren borde ha stått på vid tidpunkten för 
flytt. Vi efterdebiterar säljaren. 

   

Uppgifter om fastigheten 
Anläggningsnummer, adress eller fastighetsbeteckning Postnummer Ort 

Datum för ägarbytet Mätarställning 

 
Uppgifter om säljare (fastighetsägare) 

För och efternamn  Kundnummer 

Adress för sluträkning  Postnummer Ort 

Bankkonto vid eventuell återbetalning 

 

Uppgifter om köpare (fastighetsägare) 
Förnamn Efternamn 

Fakturaadress Postnummer Ort 

Personnummer/organisationsnummer Antal nyinflyttade i fastigheten 

Telefon bostad Mobiltelefon 

 
Underskrift av nuvarande och ny fastighetsägare 

Datum Underskrift nuvarande fastighetsägare 
 

Namnförtydligande 

Datum Underskrift ny fastighetsägare 
 

Namnförtydligande 

Återsändes till: 

Nynäshamns Kommun 

Va-avdelningen 

14981  Nynäshamn 

 
Eller via epost vatten.vaabonnent@nynashamn.se 



 

 1(1) 

Datum  

2018-05-16  
 

 

 

Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn 

Besöksadress: Floravägen 6  149 81 Nynäshamn 

Telefon: 08-520 680 00 Fax 08-520 140 08 

kontaktcenter@nynashamn.se www.nynashamn.se 
 

 
 
 

 

  

Miljö och samhällsbyggnadsnämndens behandling av 
personuppgifter 

Dataskyddsförordningen, som på engelska kallas General Data Protection Regulation 

och brukar förkortas GDPR, gäller från och med den 25 maj 2018 som lag i alla EU:s 

medlemsländer. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen i syfte att harmonisera 

regleringen inom EU, samt för att stärka den personliga integriteten. 

Dina personuppgifter kommer att användas för att hantera dina VA ärenden. Behandlingen sker med 

stöd av Lagen om allmänna vattentjänster. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden har utsett Maria Ekstedt till personuppgiftsombud. Du kontaktar 

personuppgiftsombudet på dataskyddsombud@nynashamn.se  eller via telefon Kontaktcenter 

08 520 680 00. 

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig 

hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Skicka din begäran om registerutdrag till 

MoSn@nynashamn.se  Registerutdraget skickas normalt till din folkbokföringsadress inom en 

månad. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Om 

du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta 

personuppgiftsansvarig.  

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de 

begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter 

kan dock varken begränsas eller raderas.  

Information om uppgifterna kommer att hanteras av EDP Consult AB.  

Dina personuppgifter kommer att lagras enligt kraven i arkivlagen (1990:782). 

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina 

personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen 

datainspektionen@datainspektionen.se 

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida, 

www.nynashamn.se/ , eller genom kontakt med kommunens personuppgiftsombud Maria Ekstedt 

dataskyddsombud@nynashamn.se. 
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