VA-anmälan för byte av vattenmätare
Skicka in din ifyllda anmälan till box 975, 801 33 Gävle eller lämna in den till Gästrike Vatten AB, Nobelvägen 2, 802 67 Gävle.
Du kan också scanna in den ifylld och undertecknad och mejla den till info@gastrikevatten.se.
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetens gatuadress
Kundnummer

Anläggningsnummer

Adress för svarsbrev
Fastighetsägaren eller firmans juridiska namn

Organisations- eller personnummer

Fastighetsägaren eller firmans juridiska namn

Organisations- eller personnummer

Fastighetsägarens adress (om annan än fastighetens)
Kontaktperson (om annan än fastighetsägaren)

Telefon arbete eller mobil

Kontaktperson för VVS-företag

Telefon arbete eller mobil

Ansökan avser byte av vattenmätare
Information om fastigheten

□ Vatten

□ Sprinkler

□ Flerbostadshus

Antal lägenheter ……………………………………………………..

Gästrike Vattens AB:s noteringar

Befintlig vattenmätare qn, m3 genomlopp, m.m.

□ Industri

□ Småhus/hus

Sannolikt flöde l/s ……………………………………………………………….

Dimension servisledning

Beviljat mätarbyte den

Avslag mätarbyte den

Byte av vattenmätare utförd den

Antal ny vattenmätare qn

Antal ny vattenmätare, m.m.

Skickad till kundtjänst den

Blanketten ska undertecknas av behörig person, lagfaren fastighetsägare. Undertecknade förbinder sig att följa gällande bestämmelser för brukande av
kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) samt gällande VA-taxa.
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan avser endast byte av vattenmätare i en fastighet som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Blanketten gäller
i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
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Information om behandling av dina personuppgifter
Gästrike Vatten samlar in och lagrar information om dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Grunden
för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse, artikel 6.1 e) i dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter kan lämnas ut till Livsmiljö Gävle i hanteringen
av din ansökan.
Gästrike Vatten kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter
korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse
av dessa. Personuppgiftsansvarig är Gästrike Vatten AB, org.nr. 556751-1661, Nobelvägen 2, Gävle, telefonnummer
020-37 93 00, e-post info@gastrikevatten.se. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud:
dataskyddsombud@gavle.se.
Ifall du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY).
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