Anmälan om ändrat
lägenhetsantal, bruttoarea eller
tomtyta
 Halmstad

 Laholm

Information
Fastighetsägare ska självmant anmäla sådana ändringar av va-installationen eller annat förhållande, som
enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Enligt gällande VA-taxa gäller följande:
§ 5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 C för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.
§ 5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall
erläggas avgift enligt 5.1 D för varje tillkommande lägenhet eller motsvarande.
Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Adress

Personuppgifter (fastighetsägare)
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

E-postadress

Ort
Telefonnummer

Anmälan avser
 Ändrat lägenhetsantal
Befintligt antal lägenheter:______________ Tillkommande antal lägenheter:________________
 Ändrad bruttoarea (för fastigheter jämställda med bostad, ex handel, kontor, småindustri)
Befintlig bruttoarea:______________

Tillkommande bruttoarea:________________

 Ändrad tomtyta
Befintlig tomtyta:______________

Tillkommande tomtyta:________________

Underskrift
Undertecknad förbinder sig att iaktta gällande bestämmelser för brukande av kommunens allmänna
vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt att erlägga anläggnings- och brukningsavgift enligt gällande
taxa.
Ort och datum

Underskrift fastighetsägare

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag.

Skickas till: Laholmsbuktens VA, Box 246, 301 06 Halmstad
Personuppgiftsansvarig är nämnden för Laholmsbuktens VA. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi
har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt
kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

