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Ifylld och signerad blankett skickas med post
till Nacka vatten och avfall, Kundservice,
131 81 Nacka. Du kan även fylla i
blanketten, scanna in den och skicka den
med e-post till kundservice@nvoa.se.

FLYTTANMÄLAN ELLER NYTT ABONNEMANG FÖR VA OCH AVFALL

Blanketten ska fyllas i av både säljare och köpare vid ägarbyte av den fastighet som är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp och/eller avfall. Läs av vattenmätaren vid tillträdesdagen. Fyll i
mätarställningen i rutan (mätarställning). Köparen övertar säljarens befintliga abonnemang. Säljaren
ansvarar för abonnemanget till dess blanketten är inkommen till Nacka vatten och avfall.
Hyr du ut din fastighet ska du kontakta kundservice, tfn 08-718 90 00. OBS! Endast fastighetsägare kan
teckna abonnemang. Dina personuppgifter är i trygga händer! Läs mer på nästa sida om hur vi

hanterar dina personuppgifter i samband med din anmälan. *
Fastighetsbeteckning

Adress som abonnemanget avser

Vattenmätaren ska läsas av på köparens tillträdesdag. Fyll i mätarställningen (ej decimaler):
3

m

Säljare (nuvarande lagfaren ägare)
Namn

Telefonnummer dagtid

Säljarens nya gatuadress dit sluträkning ska sändas
Namnunderskrift

Kundnummer

Postnummer

Ort

Ange konto- och clearingnummer vid eventuell
återbetalning

Köpare (ny lagfaren ägare) ELLER nytt abonnemang privatperson/företag
Namn/Firmanamn

Fakturaadress (gata/box)

Postnummer

Personnummer/Org.nummer
Ort

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Namnunderskrift

Tillträdesdag köpare (år-mån-dag)

Vid ändring av befintligt avfallsabonnemang eller nytecknande:
Restavfall (utkörning 208 kr/kärl för flerbostadshus)
Ange önskad storlek:
 140 liter  190 liter  240 liter  370 liter  660 liter (flerbostadshus/verksamheter)
Önskat antal: _______ (gäller endast flerbostadshus/verksamheter)
Matavfall (avgiftsfri utkörning av kärl + lägre avfallsavgift):
 Ja  Nej (vid nybyggnation är matavfallsinsamling obligatorisk)
POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Ryssviksvägen 2 B

TELEFON

08-718 90 00

E-POST

kundservice@nvoa.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589
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*Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i
enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Dina personuppgifter,
namn/adress/fastighetsbeteckning/telefon/kundnummer/kontonummer/epost/namnteckning kommer
att behandlas för att handlägga ärende avseende flyttanmälan. Personuppgifterna behövs för att kunna
fullfölja avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kan komma
att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål
som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU.
Personuppgifterna kommer att sparas så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet.

