
 Ägarbyte för avfall, vatten och avlopp 

Fastighetens beteckning Fastighetens adress 

Postnummer och ort Överlåtelsedatum 

Adress för slutfaktura 

Befintlig fastighetsägare  
Förnamn Efternamn Person-/organisationsnummer

Förnamn Efternamn Person/organisationsnummer 

Ny adress Postnummer och ort 

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Ny fastighetsägare 
Förnamn Efternamn Person-/organisationsnummer

Förnamn Efternamn Person/organisationsnummer 

Faktureringsadress Postnummer och ort 

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Byggnadstyp

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus  Industri  Lantbruk 

 Kontor-/affärshus  Fritidshus  Verkstad 
Annan byggnad ange vilken: 
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Anmälan skickas via post eller e-post till
Söderköpings kommun
Kundtjänst Vatten/Renhållning
614 80 Söderköping

va.renhallning@soderkoping.se

Fastighetsägaren är skyldig att meddela ändringar som berör avfall -och vatten avlopp abonnemang. Vid 
ägarbyte av fastighet är det viktigt att lämna ny ägarinformation till Åtvidabergs Vatten och Renhållning så 
att fastighetens abonnemang kan överlåtas till den nya fastighetsägaren. Läs av vattenmätaren 
tillsammans med den nya fastighetsägaren, underteckna blanketten och återsänd till oss.

Information om fastigheten



Va-abonnemang 
Mätarnummer (se faktura) Mätarställning (kubikmeter) Datum för avläsning 

Renhållningsabonnemang 
Anläggningsnummer (se faktura)

För att göra eventuella ändringar i renhållningsabonnemanget använd ”blankett 4 renhållningsabonnemang”.

Underskrift 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Fastighetsägaren förbinder sig att följa 
ABVA och VA taxa samt att följa föreskrifterna om avfallshantering och renhållningstaxa för Åtvidabergs 
kommun. 

Befintlig fastighetsägare Ny fastighetsägare 

Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Vid frågor kontakta
Kundtjänst Vatten/Renhållning 
Telefon: 020-23 30 22 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-14.00
E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Hantering av personuppgifter
Behandling av dina personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift. De kommunalägda 
bolagen Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB är personuppgiftsansvariga för 
personuppgifterna. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. Mer information om hur vi behandlar 
personuppgifter hittar du på atvidaberg.se/personuppgifter

Telefon Bankgiro Orgnr.

0120-830 00 219-8455 556740-1962 
Åtvidabergs Vatten AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 

Åtvidabergs Renhållning AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8521 556740-1970 
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