
Ägarbyte/Nytt abonnemang för vatten, avlopp, slam och restavfall

Anläggningsnummer:   Kundnummer: 

Ägarbytet gäller Vatten och avlopp Restavfall Slam 

Ägarbytet gäller från och med datum:

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Säljare 
Namn E-post

Ny utdelningsadress (för slutfaktura) Postnummer  Ort Telefon 

Ny ägare 
Namn Personnummer 

Delägare Personnummer 

Fakturaadress (om inte samma som fastighetsadressen) Postnummer Ort 

Telefon Önskar matavfallsinsamling 

Ja     Nej  

Önskar passerkort (kretsloppscentralen) 

Ja     Nej  

Sms-bekräftelse 

Ja     Nej  

Antalet personer i hushållet E-postadress

Övrig Information  (t ex. byte av kärlstorlek. Kostnadsfritt sex månader efter ägarbyte). 

Vattenavläsning: Självavläsning kan ske om både köpare och säljare godkänner den avlästa vattenmängden.  
Ansvar: Säljaren ansvarar för abonnemanget till dess blanketten är inkommen till Tyresö kommun. 
Dispens: Eventuella beviljade dispenser upphör att gälla. 
Passerkort kretsloppscentralen: Flyttar säljaren inom kommunen, tar du med dig kortet eftersom det är personligt. Lämnar du 
kommunen så spärras kortet automatiskt. Kort till nya ägaren kan beställas genom att ange det i kryssrutan ovan. 
Matavfall: Köparen övertar säljarens befintliga abonnemang, om det inte önskas tas över så bocka i nej-rutan. 
Trädgårdsavfall: Köparen övertar säljarens befintliga abonnemang, om det inte önskas tas över så skriv det i ”Övrig information” 
Sms-bekräftelse: Önskar du bekräftelse när slamtömning är utförd. 
Blanketten: Ifylld och signerad blankett skickas till: Tyresö kommun, Servicecenter, 135 81 Tyresö.  
Du kan även fylla i blanketten, scanna in den och skicka med e-post: servicecenter@tyreso.se    www.tyreso.se/avfall 

Mätarställning i kbm Datum för avläsning 

 (Läses av samma dag som ägarbytet) 

Säljarens underskrift Köparens underskrift 

När din ansökan/anmälan registreras hos kommunstyrelsen räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt 
dataskyddsförordningen (gdpr). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara 
ditt namn, adress eller e-postadress. Kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan 
samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som 
kommunstyrelsen behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Läs mer på www.tyreso.se/gdpr 

E-post Servicecenter

Servicecenter@tyreso.se

Telefon: 08-578 291 00
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