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KONTROLL AV ÅTGÄRDER AV DIN VA-ANSLUTNING 
 

Skicka blanketten till:  Kungälvs kommun/VA-Teknik 
  Att Annelie Svensson 

Stadshuset 
442 81 Kungälv 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 
  

Adress fastighet 

Namn fastighetsägare 
 

Personnummer 

Adress (om annan än fastigheten ovan) 
 

Telefon 
 

Mobiltelefon 

Epost 
 

Intygande 

☐   Jag har åtgärdat fastighetens VA-anläggning och den fungerar nu felfritt. 

☐   Allt dagvatten leds till förbindelsepunkten för dagvatten via en uppsamlingsbrunn. 

☐   Allt dagvatten inkl. dräneringsvattnen är bortkopplat från spillvattenservisen. 

☐   Det förekommer inget överläckage mellan spill- och dagvattenledningen. 

☐   Det förekommer inget inläckage till mina spillvattenledningar. 

☐   Innan dag- och dränvatten når förbindelsepunkten, passerar vattnet nu genom en brunn med 
slamsamlingsanordning (sandfång) och vattenlås. 

☐   Noteringar: 
 
 
 
 

Underskrift 
Datum och ort 
 

Datum och ort 

Namnteckning fastighetsägare 1 
 

Namnteckning fastighetsägare 2 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 



2 
 
 

Information till den registrerade enligt GDPR 

Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna 

handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt 

till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med 

undantag för de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för intygande av att avtal om VA-anslutning följs. Dina 

uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra 

sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. 

Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga 

grunden för behandlingen är Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i 

enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina 

uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart 

till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, kommun@kungalv.se, 0303 23 80 00. 
 
Du har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du 

kan även begära rättelse, begräsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa 

fall begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når vårt dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@kungalv.se om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du 

rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. 

datainspektionen@datainspektionen.se 
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