
    
   

  

      

 

 

 

   

 

   

 

   

  

 

    

 

     

   

   

  

 

   

  

   

 

ANSÖKAN VA-LÅN 

Uppgifter för samtliga fastighetsägare ska finnas med i ansökan. 

Fastighetsbeteckning 

Personuppgifter 

Sökandes personnummer 

För- och efternamn 

Medsökandes personnummer 

För- och efternamn 

Gatuadress 

Postnummer och ort 

Telefonnummer dagtid 

Mobilnummer 

E-postadress 

Antal barn i hushållet Barnens ålder 

Aktuell ekonomisk situation 

Inkomster, per år (brutto) Utgifter, per år 

Lön/pension, person 1 Amortering 

Lön/pension, person 2 Räntor 

Barnbidrag/studiebidrag Avbetalningsköp 

Bostadsbidrag Driftskostnader: 

VA, el/ olja, 

avfallshämtning, 

försäkringar m.m. 

Annat Andra fasta 

utgifter 
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Värmdö kommun - Internt 

Tillgångar Skulder 

Fastighet, taxeringsvärde Bostadslån, 

fastighet 

Fastighet, marknadsvärde Bostadslån, 

fastighet 

Bankmedel Kreditköp 

Annat Annat 

Jag/vi försäkrar att de av mig/oss lämnade uppgifterna är riktiga. 

Värmdö kommun medges rätt att kontrollera uppgifterna i ansökan. 

Datum Sökandes namnteckning 

Sökandes namnförtydligande 

Datum Medsökandes namnteckning 

Medsökandes namnförtydligande 

Skicka ansökan till: 

varmdo.kommun@varmdo.se eller, 

Värmdö kommun 

134 81 Gustavsberg 

Behandling av personuppgifter 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) behöver kommunen spara och behandla personuppgifter om dig, så som 

fastighetsbeteckning, fastighetens adress, namn, personnummer, telefonnummer och fastighetsägare. Syftet med en 

sådan behandling är för att kunna ha uppgifterna som underlag vid fakturering. Tillhandahållandet av dina 

personuppgifter är nödvändigt enligt bokföringslagen. Enligt samma lag behver vi spara dina personuppgifter i 10 

år. Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden. Läs mer på varmdo.se/personuppgifter. Har du frågor eller 

synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@varmdo.se. Vid 

klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se. 
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