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FLYTTNINGSANMÄLAN
VA/Avfall
Blanketten skickas ifylld till:
Service-och teknikförvaltningen
VA/Avfall
595 80 Mjölby kommun

Anmälan görs av gamla ägaren.
Både gamla och nya ägaren ska skriva under anmälan.

Flyttningsanmälan avser
Fastighetsbeteckning

Anläggningsnummer

Fastighetsadress

Vatten och avlopp Gamla och nya ägaren ska gemensamt läsa av och notera vattenmätarställningen
Vattenmätarställning
Datum för avläsning

Datum för flytt / Ägarbyte

Renhållning (Fylls i av nya ägaren)
Befintligt sopabonnemang övertages

□ Ja

□ Nej

Nya ägaren önskar istället

Molok

□ 140 liter □ 200 liter □ 400 liter □ Utställd □ Hämtad

Avfallskrets

(I samråd med
Service- och teknikförvaltningen)

Personuppgifter
Gamla ägaren

Person-/Organisationsnummer

Ny fakturaadress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

Pg/Bg alt bankkonto

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgifter
Ny ägare 1

Ny ägare 2

Person-/Organisationsnummer 1

Person-/Organisationsnummer 2

Fakturaadress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning 1

Namnförtydligande 1

Namnteckning 2

Namnförtydligande 2
Uppdaterad 2018-06-15 Service- och teknikförvaltningen

Postadress
Mjölby kommun
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010- 234 50 00
Telefax
010- 234 51 20

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
tkdebitering@mjolby.se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som fastighetsbeteckning, namn,
adress, person- och organisationsnummer, mailadress och telefonnummer. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna behandla din flyttanmälan.
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 artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer
att sparas i 10 år.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan. Vi kan komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag. Däremot kan vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden.
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 eller raderar
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tekniska@mjolby.se eller via
telefon på 010- 234 50 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se
eller via telefon på 010- 234 50 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten .

