
    FLYTTANMÄLAN/ÄGARBYTE 
Referens, kundnummer 

Ifylld och undertecknad blankett återsänds  
till Degerfors kommun 85, 693 80 DEGERFORS eller lämnas i 
kommunens reception, Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37.

Telefon 0586-481 00 | Fax 0586-483 86 | kommun@degerfors.se | www.degerfors.se 

Degerfors kommun, 693 80 Degerfors 
1(2) 

Flyttanmälan gällande VA och/eller 
avfallsabonnemang 

Datum då abonnemanget ska överföras: 

Ändringen avser fastighet med beteckning: Anläggningsnummer 

Adress 

Nuvarande fastighetsägare Personnummer 

Adress dit sluträkningen ska skickas 

Postnummer Ort 

Kontonummer dit ev. återbetalning kan ske (inkl. clearingnr.) 

VATTEN Läs av vattenmätaren tillsammans. Undertecknande av abonnent godkänner 
villkoren i kommunens gällande bestämmelser för brukande av Degerfors 
kommuns allmänna vatten- o avloppsanläggningar samt VA- taxan. 

Mätarnummer Avläsningsdatum Mätarställning 

AVFALL Har nuvarande fastigheten/fastighetsägaren uppehåll, kompostabonnemang, 
delning eller annan dispens upphör detta automatiskt p.g.a ägarbytet. 
Undertecknad ny abonnent är införstådd med gällande renhållningsföreskrifter 
och taxor.  

Fastigheten kommer att användas som: 

Permanentbostad med sortering 
matavfall med Hemkompost Helårshämtning 

Fritidsbostad Utan sortering 
matavfall Säsongshämtning* 

* Säsongshämtning gäller endast fritidsbostad

Person- och kontaktuppgifter anges på sidan 2 



DEGERFORS KOMMUN 
Serviceförvaltningen FLYTTANMÄLAN/ÄGARBYTE 
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Degerfors kommun, 693 80 Degerfors 
2(2) 

Ny fastighetsägare 1 Ny fastighetsägare 2 (ev.) 

Personnummer Personnummer 

Namn Namn 

Adress Adress 

Telefon Telefon 

E-postadress E-postadress

Ev. befintligt kundnummer 

Namnteckning ny ägare 1 Namnteckning befintlig ägare 

Namnförtydligande ägare 1 Namnförtydligande befintlig ägare 

Namnteckning ny ägare 2 

Namnförtydligande ny ägare 2 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för 
statistiska ändamål.  
Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på www.degerfors.se. 
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