
Anmälan om ny fastighetsägare

Namnteckning, befintlig fastighetsägare Namnteckning, ny fastighetsägare

Kontrollera att du fyllt i alla fält. Skicka blanketten till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall

Med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och ta 
betalt för våra tjänster. Läs mer på msva.se/personuppgifter eller ring kundservice, 020-120 25 00.

Som säljare ansvarar du för abonnemanget till dess att blanketten har kommit in till oss. Ägarbyte för fastighet 
med vattenmätare kan göras tidigast 14 dagar innan ägarbytet sker. Har du frågor är du välkommen att 
kontakta kundservice på  020-120 25 00 eller kundservice@msva.se

Befintlig fastighetsägare

Ny fastighetsägare

Läs av din vattenmätare regelbundet så får du fakturor som speglar hur mycket vatten du faktiskt använt. 
*LTA-station = en brunn, nedgrävd på tomten, som pumpar spillvattnet till kommunens ledning.
**För att beräkna preliminär förbrukning av vatten.

Om fastigheten
Anläggningsnummer (se faktura) Fastighetsbeteckning Datum för ägarbyte

Fullständig anläggningsadress (postadress, postnummer, postort)

Markera de nyttigheter du är ansluten till

Vatten Kommunalt avlopp Enskilt avlopp Avfall (gäller endast Sundsvalls kommun)

Vattenmätarnummer Vattenmätarställning

Om det är ett dödsbo behöver du bifoga en kopia på bouppteckningen, dödsbointyget eller en fullmakt.

Telefon

Fullständig adress för sluträkning (postadress, postnummer, postort)

Namn Person- /organisationsnummer

Faktureringsadress Telefon 

E-postadress Antal personer i hushållet**

Om företag, ange referens

Nej Ja

Vattenmätare finns

Ja Nej

LTA-station* finns

Vet ej

Vid eventuell återbetalning, uppge ditt kontonummer i rutan nedan, eller kontakta kundservice 020-120 25 00.

Namn
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