Tekniska förvaltningen

Ägarbyte eller nytt abonnemang för
sophämtning och VA (Verksamhet)
Skriv under anmälan och skicka den till: Abonnentservice, Skedebrogatan 1, 431 33 Mölndal
Anmälan gäller

Sophämtning

Vatten och avlopp

Endast avlopp

Anläggningsinformation (Obligatoriskt vid ägarbyte)
Anläggningsadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare som flyttar UT* (Obligatoriskt)

Ägarbytesdag

20

Efternamn, förnamn
C/O Namn
Adress för slutfaktura

Postnummer

Personnummer

Telefon

Postort

Land

E-post

* Observera att du som flyttar ut från fastigheten står som betalningsansvarig för avgifter som avser vatten,
avlopp och sophämtning till dess att den här anmälan kommit in till tekniska förvaltningen korrekt ifylld och
undertecknad.

Fastighetsägare som flyttar IN** (Obligatoriskt)

Ägarbytesdag

20

Nybyggnation
(För anslutning till kommunalt VA, se Anslutningsanmälan för verksamheter på molndal.se)
Efternamn, förnamn
C/O Namn
Adress

Postnummer

Personnummer

Telefon

Postort

Land

E-post

** Jag övertar betalningsansvaret för ovan angiven anläggning.

Kontaktcenter Mölndal
Telefon: 031-315 10 00 E-post: kontakt@molndal.se
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Läs av vattenmätaren (Fylls i av dig som flyttar ut på ägarbytesdagen om det finns vattenmätare)
Mätarnummer

Mätarställning

Datum för avläsning

Tidigare årsförbrukning

Sophämtning (Fylls i av dig som flyttar in)

Verksamheter måste teckna abonnemang hos kommunen för hantering av matavfall och brännbart restavfall.
Våra kärl för matavfall rymmer 125 liter. Kärlen för brännbart restavfall rymmer 190, 370 samt 660 liter.
Mölndals stad erbjuder även hämtning av tidningar och förpackningar, till exempel plast, metall, glas, papper
och wellpapp.
Ring vår kundsamordnare på 031-315 10 00 så får du hjälp med priser, val av kärl, hämtningsfrekvens och
tillägg för gångavstånd.

Vill du ta över det befintliga abonnemanget?

Ja

Nej

Övriga kommentarer

Regelverk
För alla leveranser/tjänster gäller Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, Renhållningsordningen samt
gällande taxor för Mölndals stad.
Tilläggsavgift för gångavstånd
Tänk på att gångavståndet för sopkärl automatiskt följer med vid ägarbyte. Du som flyttar in i bostaden
behöver höra av dig till oss om du inte vill behålla nuvarande gångavstånd.
Behandling av personuppgifter
När du anmäler ägarbyte eller nytt abonnemang behandlar tekniska nämnden de personuppgifter du lämnar
i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som
staden behandlar. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på molndal.se/personuppgift.

Datum och underskrift
Fastighetsägare som flyttar UT

Datum och underskrift
Fastighetsägare som flyttar IN

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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