ANSÖKAN OM VA-UPPGIFT
Skicka blanketten till:

Kungälvs kommun/VA-Teknik
Stadshuset
442 81 Kungälv

VA-uppgiften innehåller information om de kommunala ledningarna för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten i anslutning till er fastighet samt en karta som visar ledningarnas läge.
VA-uppgift kan du beställa för att få information om servisledningars och förbindelsepunkters
läge inför till exempel bygglov, dränering eller annat arbete på fastigheten. VA-uppgiften är en
av handlingarna som ska bifogas vid bygglovsansökan vid nybyggnation, större tillbyggnad,
upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av attefallshus eller friggebod
avsedd för boende.
VA-uppgiften tas fram av VA-enheten efter din ansökan inkommit och skickas till dig och till
Bygglovenheten.
Fastighet
Fastighetsbeteckning
Adress
Postadress

Fastighetsägare
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon

Postadress

Mobiltelefon

Epostadress
Kontaktperson (om annat än fastighetsägaren)

Mobiltelefon

Användningsområde
VA-uppgiften är del av bygglovsansökan/bygglovsanmälan

Ja ☐

Nej ☐

Underskrift
Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den
registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.
Avser behandlingen: Beställning av VA-uppgift
Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Carl Andersson
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling:
Upprättande av VA-uppgift. Uppgifterna
kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för
arkivändamål i enlighet med svensk
arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen:
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Mottagare av personuppgifter:
Uppgifter som skickas in till en myndighet kan
bli offentliga och får då begäras ut av alla så
länge detta inte hindras av sekretess.

Lagringstid:
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan
reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan
de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter:
Du som lämnar personuppgifter har rätt att
begära ut ett registerutdrag över uppgifterna,
begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering.
Den enskilde kan även begära begränsad
behandling, samt har rätt att invända mot vissa
behandlingar. Man har även en rätt till
dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till
tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i
ärenden gällande personuppgiftsbehandling.
Har ni klagomål angående hur dina uppgifter
hanterats kan ni vända er till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
Namn, adress, personnummer,
fastighetsbeteckning, telefonnummer

