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Avläsning av vattenmätare 
Utflyttande och inflyttande abonnent kan läsa av vattenmätare själva, om båda parter är överens om mätarställningen. Om 
abonnenterna i stället önskar att kommunen ska utföra avläsningen, kontakta Teknik- och fastighetsförvaltningen, VA-
debiteringen för överenskommelse av tid. Om ingen avläsning görs, riskerar utflyttande abonnent att bli ansvarig för 
förbrukningen även efter flytten. 

Utflyttande fastighetsägare 
Kundnummer Datum för ägarbyte 

            
Utflyttande fastighetsägare, namn 1 Utflyttande fastighetsägare, namn 2 (vid gemensamt ägande) 

            
Fastighetsbeteckning Telefon 

            
Gatuadress 

      
Postadress E-post 

            
Ny gatuadress (till vilken sluträkning ska skickas) Eventuell c/o adress (till vilken sluträkning ska skickas) 

            
Ny postadress Telefon 

            

Inflyttande fastighetsägare 
Inflyttande fastighetsägare, namn 1 Personnummer/Organisationsnummer Ev referens/märkning 

                  
Inflyttande fastighetsägare, namn 2 (vid gemensamt ägande) Personnummer/Organisationsnumme

            
Gatuadress (om annan än ovanstående) Telefon 

            
Postadress (om annan än ovanstående) E-post 

            

Avläsning av vattenmätare 
Mätarnummer Mätarställning (m3) 

            

Villkor och mätarställning godkännes 
Undertecknande nya fastighetsägare godkänner villkoren angivna i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Karlstads 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) samt VA-taxan.   
Ort och datum  

       

Utflyttande fastighetsägare, namnteckning 1 Inflyttande fastighetsägare, namnteckning 1 

  
Namnförtydligande Namnförtydligande 

            
Utflyttande fastighetsägare, namnteckning 2 (vid gemensamt ägande) Inflyttande fastighetsägare, namnteckning 2 (vid gemensamt ägande) 

            
Namnförtydligande Namnförtydligande 

            



 

Övriga upplysningar 

      
 
 
 
 
 
 

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera "Övriga abonnentärenden" inom Karlstads kommuns vatten- och avloppsverksamhet, vilket 
innebär bl.a. informationsbrev till fastighetsägare, avtal, överenskommelser, återbetalning avloppsavgifter, bestridan fakturor etc. Vi hanterar dina uppgifter med 
stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden ”För att kunna fullgöra en rättslig skyldighet”. Det är teknik- och fastighetsnämnden som är 
personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi 
hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter. 

 

 


