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Ägarbyte för avfall, vatten och avlopp  
Den här blanketten är till för att Nodra AB ska få in rätt uppgifter när en fastighet 
byter ägare. 

 
Information om fastigheten 

Anläggningsadress: 
 

Överlåtelsedatum: 
 
 Anläggningsnummer: 

 
Tidigare fastighetsägare 

 

 Ny fastighetsägare  

 

 Kommunalt vatten och avlopp  
Mätarställning (kubikmeter) Datum för avläsning   

Namnunderskrift – tidigare fastighetsägare  Namnunderskrift – ny fastighetsägare 

 

Ort och datum    Ort och datum   

Namnunderskrift  Namnunderskrift  

Namnunderskrift 2  Namnunderskrift 

 Tänk på att abonnemangen tillhör dig/er som är fastighetsägare 
 

Kommunalt vatten och avlopp 

Den tidigare fastighetsägaren läser av vattenmätaren tillsammans med den nya 

fastighetsägaren. Ovanstående mätarställningar godkänns och gäller som slut- och 

startvärde i och med att både tidigare och nya fastighetsägaren skriver under enligt ovan. 

Genom namnunderskriften ovan förbinder sig den inflyttande fastighetsägaren att iaktta 

gällande bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen i Norrköping 

(ABVA).  
För mer information, se nästa sida 

Namn  Personnummer eller organisationsnummer 
merPe 

Namn Personnummer eller organisationsnummer 

Ny adress  Postnummer Oort  Ort 

Telefonnummer  E-postadress 

Namn  Personnummer eller organisationsnummer 

Namn Personnummer eller organisationsnummer 

Faktureringsadress  Postnummer Ort 

Telefonnummer   E-postadress 
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Ägarbytesblanketten skickas till: 
Kundservice 

Nodra AB 

Box 85 

601 02 Norrköping 

 

Behandling av personuppgifter 
Nodra AB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som 

personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling 

är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. 

För att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig 

så är det ett krav att du lämnar dessa personuppgifter till oss. Registreringen av dina 

personuppgifter hanteras i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Dina 

personuppgifter sparas hos oss under den tid som behövs för att uppnå ändamålet 

med behandlingen eller enligt lag. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi 

använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot 

dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 

att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om personuppgifter överförs till ett land 

utanför EU ansvarar vi för att avtal tecknas som motsvarar EU-kommissionens krav 

på legal överföring. 

Personuppgiftsansvarig är Nodra AB. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill 

• få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss 

• begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel 

• begära överföring av uppgifter till andra kommuner 

• göra invändningar 

• begära radering av dina uppgifter. 

Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på kundservice@nodra.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 

klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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