ANSÖKAN OM VA-ABONNEMANG I TRÄDA
Fastighetsuppgifter Fyll i uppgifter om fastigheten som trädan avser.
Fastighetsuppgifter
Fastighetsägare 1*

Fastighetens adress

Fastighetsägare 2*

Fastighetens postnummer/ort

Fastighetsbeteckning

Vattenmätarnummer**

Kundnummer**

Anläggningsnummer**

* Lagfaren fastighetsägare, samtliga. Om fler än två, bifoga separat blad med övriga fastighetsägare.
** Uppgiften hittar du på dina tidigare VA-fakturor.
Med fastighet avses markfastigheten.

Kontaktuppgifter Fyll i administrativa uppgifter samt den adress och det telefonnummer där ni kan nås dagtid om vi har ev. frågor.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Adress
Postnummer/ort
Telefonnummer
E-postadress

UPPGIFTER OM FASTIGHETEN OCH ABONNEMANG
Ansöker om VA-abonnemang i träda från och med:
Ange orsak till att abonnemanget ska försättas i träda:

Används fastigheten och dess byggnader för bostadsändamål?
Finns det någon brandpost på fastigheten?
Föreligger något behov av vatten och avlopp?

Ja
Ja

Ja

Nej

Nej
Nej

Hur används fastigheten och dess byggnader idag?

Hur kommer fastigheten och dess byggnader att användas under kommande 10 år?

Har ni tagit del av föreskrifterna för ”VA-abonnemang i träda” och godkänner angivna villkor och avgifter? Ja

Nej

INTYGANDE AV OVANSTÅENDE UPPGIFTERS RIKTIGHET

Ort

Namnteckning*

Datum

Namnförtydligande

Ort

Namnteckning*

Datum

Namnförtydligande

* Lagfaren fastighetsägare.
Vid kontroll ska ovan angivna uppgifter kunna styrkas!
När ansökan har inkommit till Tekniska Verken i Kiruna AB så kommer den att handläggas. Om kriterierna för abonnemang i träda bedöms vara
uppfyllda kommer ett avtal att sändas till Er för undertecknande.

Ansökan skickas till:
Tekniska Verken i Kiruna AB, Avd. VA/Renhållning, 981 85 Kiruna. Märks med ”Abonnemang i träda”
Information om personuppgiftsbehandling

När du tecknar ett avtal med oss behöver vi hantera dina personuppgifter för att uppfylla vår del av avtalet och hantera dig som kund. Din integritet är viktig
för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv
som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandling på Tekniska Verkens hemsida.

Skriv ut

Spara som

Rensa formulär

