
Arvidsjaurs kommun   
Árviesjávrien kommuvdna 

Anmälan av specialadress 
 

Fastighetsägare 
Namn  Kundnummer 

Postadress   Postnummer   Ort 

Telefon dagtid 

Anläggningsadress 
Adress   Postnummer  Ort 

Hyresgäst 
 Namn  Personnummer / Org.nummer 

 Fakturaadress (om annan än anläggningsadress)  Postnummer   Ort 

Telefon dagtid  E-post 

Tillträdesdag (år månad datum)  Övriga upplysningar 

Mätaravläsning 
Läs av mätaren vid tillträdesdag, fyll i mätarställningen 

Mätarens nummer Mätarställning Avläsningsdatum/tillträdesdag (år månad datum) 

Fastighetsägaren är rättsligt och ekonomiskt ansvarig enligt gällande lagar och regler. 
Fastighetsägaren är alltid betalningsskyldig även om hyresgästen står på fakturan. 
Vid utebliven betalning från hyresgäst kommer fastighetsägaren att få betalningspåminnelse. 
Vid utebliven betalning efter påminnelse, skickas fastighetsägarens faktura vidare till inkasso. 

Specialadressen gäller för: Sopabonnemang Grundavgift VA-abonnemang

Underskrift fastighetsägare och hyresgäst. 
Fastighetsägare  Datum 

Namnförtydligande 

Hyresgäst  Datum 

Namnförtydligande 

Blanketten skickas till: Arvidsjaurs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 933 81 Arvidsjaur 
Telefonnummer: 0960-155 75 



Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt/ert ärende. I detta fall behandlar vi personuppgifterna med 
stöd av rättslig plikt. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska 
dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig/er delas med Tekniska enheten och Ekonomienheten och med leverantörer av 
datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land 
utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du/ni kontaktar Åsa Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se , tfn 0960-157 89 om 
du/ni vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer 
information om behandlingen.

Du/ni kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: 
dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig/er till Integritetsskyddsmyndigheten om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
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