
Intresseanmälan 
Enligt Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners nu gällande ”Allmänna Bestämmelser för  
användande av kommunens allmänna Vatten- och avloppsanläggning” även nämnd som ”ABVA” så 
är det ej tillåtet att installera matavfallskvarn i fastigheterna i våra tre kommuner. Allmänna 
bestämmelser är de lagar och bestämmelser som reglerar användandet av kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning.  

Intresset för matavfallskvarnar är ökande, för att vi ska medverka i utvecklingen på riktigt
sätt så önskar vi att du sänder in denna intresseanmälan om du önskar installera en matavfallskvarn 
i framtiden. Viktigt är att det är du som fastighetsägare som ansvarar för inköp, installation och 
underhåll av din matavfallskvarn, Sörmland Vatten tillhandahåller inte detta.

Namn: Telefonnummer (dagtid) 

Postadress: Ort: 

Fastighetsbeteckning: 

Adress där matavfallskvarn önskar installeras: Ev. lägenhetsnummer: 

□ Enfamiljshus

□ Flerfamiljshus

□ Annat ___________________ (t ex verksamhet)

Önskat antal matavfallskvarnar:

□ 1 st

□ Fler än 1 st, ange antal:

_________________ st.

__________________________________________ ___________________________________ 
Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 

__________________________________________ 
Ort och datum 

Intresseanmälan skickas till: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm 
eller via e-post till kundservice@sormlandvatten.se. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylls i av Sörmland Vatten och Avfall AB

□ Beviljas □ Beviljas ej

__________________________________________ ___________________________________ 
Underskrift Namnförtydligande 

__________________________________________ ___________________________________ 
Titel Ort och datum 

Postnummer:

Anläggningsnummer:



Personuppgifter som behandlas gällande dig som kund 

Alltid Renhållning VA Biogas 

Namn Avfallskärlsplacering Vattenmätarnummer Kortnummer 

Adress Tjänstnummer Tjänstnummer 

Fastighetsbeteckning Slamanläggnings-
koordinater 

LTA-koordinater 

E-post

Personnummer 

Telefonnummer 

Anläggningsnummer 

Kundnummer 

Ändamålet med behandlingen 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som 
framgår av informationen ovan. 

Sörmland Vatten och Avfall AB  (SVAAB) behöver behandla personuppgifter om dig för att 
kunna utföra vårt uppdrag inom vatten, avlopp, biogas samt renhållning. Under hela den här 
tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring 
dataskydd. 

Laglig grund för behandlingen 
Syfte och laglig grund ska finnas för att kunna utföra behandlingen. 

Lagringstid 
Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas 
för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har 
passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan 
knytas till dig personligen). 

Personuppgiftsansvarig 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Vid frågor eller klagomål så kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Dataskyddsombud för SVAAB är Svitlana Jelisic 

E-post: svitlana.jelisic@flen.se, tel 0157-43 00 00 

Övrigt 
Mer info om GDPR och hur dina personuppgifter behandlas läser du på vår hemsida. 
www.sormlandvatten.se och på www.imy.se (integritetsmyndigheten) 

mailto:kundservice@sormlandvatten.se?subject=Korrigering%20av%20personuppgift
mailto:svitlana.jelisic@flen.se
http://www.sormlandvatten.se/
http://www.imy.se/

	gdpr220211.pdf
	Vid nyanslutningar till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att egenkontroll av anslutningen är gjord. Innan schaktet fylls igen ska Sörmland vatten kontaktas i god tid på 0150-800 100 för eventuell besiktning av anslutnin...
	Axiell anslutning av självfallsledning

	GDPR bilaga 20220207.pdf
	Egenkontroll av nyanslutningar.pdf
	Vid nyanslutningar till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att egenkontroll av anslutningen är gjord. Innan schaktet fylls igen ska Sörmland vatten kontaktas i god tid på 0150-800 100 för eventuell besiktning av anslutnin...
	Axiell anslutning av självfallsledning





	Namn: 
	Telefonnummer dagtid: 
	Postadress: 
	Ort: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Adress där köksavfallskvarn önskar installeras: 
	Ev lägenhetsnummer: 
	Enfamiljshus: Off
	Flerfamiljshus: Off
	Annat: Off
	1 st: Off
	Fler än 1 st ange antal: Off
	t ex verksamhet: 
	st: 
	Anläggningsnr: 
	Postnummer: 


