Jag har kopplat bort stuprör – anmälan
Tack för att du hjälper till att minska risken för översvämning genom att koppla dina stuprör från
ledningsnätet! För att VA SYD ska kunna godkänna bortkopplingen behöver vi få svar på frågorna
nedan. Fyll i och skicka till kund@vasyd.se.
Namn ___________________________________________________________________________
Personnummer ______________________ Fastighetsbeteckning___________________________
Adress __________________________________________________________________________
Postnummer och ort _______________________________________________________________
Kommun ________________________________________________________________________
Telefon_____________________________ E-post_______________________________________
Bank ____________________________________________________________________________
Clearingnummer _____________________ Kontonummer ________________________________
Har du kapat stupröret? Om du inte redan kapat stupröret kan du läsa om hur du ska göra på
www.vasyd.se/platsforvattnet.
 Ja
 Nej
Om ja, hur många stuprör gäller det? _____________________________
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten i Lund eller Malmö, karta finns på
https://platsforvattnet.vasyd.se/kommunens-projekt/



Ja



Nej

Ytan som vatten rinner ner i stupröret från är minst 20 kvadratmeter



Ja



Nej

Det kapade stupröret är igenpluggat där det går ner i marken



Ja



Nej

Vattnet rinner inte in på grannfastighet eller ut i gatan



Ja



Nej

Vattnet leds ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur



Ja



Nej

På grund av det rådande läget med Coronaviruset gör VA SYD tills vidare inga besök hos kunder. För
att du ska få ersättning för ditt/dina bortkopplade stuprör ber vi dig fotografera både din bortkoppling och ditt proppade stuprör. Rita också in vilka stuprör det gäller och hur de är bortkopplade på din
installationsritning. Har du inte din installationsritning kan du beställa den genom att fylla i formuläret på https://www.vasyd.se/Artiklar/Ledningskartor-och-ritningar-privat. VA SYD har inte installationsritningar för alla fastigheter, så det kan vara så att vi saknar den för just din fastighet. I så fall kan
du göra en enkel skiss och skicka in. Du får ett mejl när fotona har kommit in och är godkända.
Hantering av personuppgifter: VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av
dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

