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Anmälan om ägarbyte –
små avloppsanläggningar som
slamavskiljare, fettavskiljare,
fosforfälla m.m.

SKICKAS TILL:
RECOVER INDUSTRISERVICE AB
STAFFANS VÄG 4
192 78 SOLLENTUNA
KAN OCKSÅ MEJLAS TILL:
VALLENTUNA@RECOVER.SE

Information
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare skall upplysa renhållaren om ändrade
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. När fastigheten byter
ägare ska nuvarande ägare avsluta abonnemang gällande renhållning på den aktuella
adressen och meddela namnet och kontaktuppgifter till den nya ägaren.
Efter att ägarbytet anmälts skickar kommunens entreprenör en eventuell slutfaktura.
Anmälan måste vara entreprenören tillhanda minst 10 arbetsdagar innan ägarbytet ska ske.
Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till
fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbytet.
Observera! Ägarbyte för hushållsavfall skickas till annan entreprenör, se särskild blankett.
Ny ägare tecknar genom denna anmälan tjänst för renhållning av avloppsanläggning utifrån
entreprenörs nuvarande uppgifter om anläggning i register. Ny ägare ansvarar för att
bestämmelser gällande renhållning av berörd anläggning efterföljs i enlighet med
Vallentuna kommuns föreskrifter för avfallshantering och Vallentuna kommuns avfallstaxa.
För mer information, se Vallentuna kommuns hemsida www.vallentuna.se/slam
1. Nuvarande ägare
KUNDNUMMER/ANLÄGGNINGSNUMMER

DATUM FÖR ÄGARBYTE

FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETENS ADRESS

2. Nuvarande ägare/nyttjadenrättshavare
FASTIGHETSÄGARE/NYTTJANDERÄTTSHAVARE 1

FASTIGHETSÄGARE/NYTTJANDERÄTTSHAVARE 2

FÖRNAMN, EFTERNAMN (VÄNLIGEN TEXTA)

FÖRNAMN, EFTERNAMN (VÄNLIGEN TEXTA)

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER

TELEFONNUMMER

TELEFONNUMMER

E-POSTADRESS

POSTNUMMER

ORT

E-POSTADRESS

POSTADRESS
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3. Flyttar till/sluträkning skickas till
SLUTRÄKNINGSADRESS

C/O-NAMN

POSTNUMMER

ORT

ÖVRIG INFORMATION/MEDDELANDE

4. Ny ägare/nyttjanderättshavare
FASTIGHETSÄGARE/NYTTJANDERÄTTSHAVARE 1

EV. FASTIGHETSÄGARE/NYTTJANDERÄTTSHAVARE 2

FÖRNAMN, EFTERNAMN

FÖRNAMN, EFTERNAMN

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER

TELEFONNUMMER

TELEFONNUMMER

E-POSTADRESS

POSTADRESS

E-POSTADRESS

POSTNUMMER, ORT

EVENTUELL FAKTURAADRESS

ÖVRIG INFORMATION/MEDDELANDE

5. Underskrift ny ägare/nyttjanderättshavare
ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT NY ÄGARE/NYTTJANDERÄTTSHAVARE 1

_____________________________________________ ___________________________________________________

ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT NY ÄGARE/NYTTJANDERÄTTSHAVARE 2

_____________________________________________ ___________________________________________________

Upplysningar
Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de
regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte
är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar
och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA TFN: 08 587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
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