
Fastighetsbeteckning 

Namn   

Personnummer  

Adress    

Postnummer och ort     

Telefon

  Ja  Nej  Om nej, då uppfyller du inte kraven för att få en tunna.

Ytan som vatten rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter

     Ja   Nej  Om nej, då uppfyller du inte kraven för att få en tunna.

När du har fått din regntunna har du 14 dagar på dig att fotografera 
stupröret före och efter din bortkoppling samt ditt permanent proppade 
stuprör. Rita också in vilka stuprör det gäller och hur de är bortkopplade på 
din installationsritning och skicka in den till oss. Har du inte din 
installationsritning kan du kontakta va-enheten. Vi har dock inte 
installationsritningar för alla fastigheter. Saknar vi din, kan du i så fall göra 
en enkel skiss och skicka in. OBS! Under vintern behöver regntunnan 
kopplas bort för att förhindra att den fryser sönder. Vattnet behöver då 
ledas till lämplig plats i trädgården på ett hållbart sätt.

Du får ett mejl när fotona har kommit in och är godkända. Vi förbehåller 
oss rätten att fakturera dig för regntunnan om inte kraven uppfylls. Kontroll 
av installation kommer att ske enligt överenskommelse. OBS! En gratis 
regntunna per fastighet som hämtas enligt överenskommelse. 

Hantering av personuppgifter: Ystads kommun 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 www.ystad.se/GDPR. 

Mer tips och inspiration för hur du tar hand om ditt regnvatten och skyddar din fastighet mot 
översvämning hittar du på vår hemsida www.ystad.se/platsforvattnet

INTRESSEANMÄLAN 
JAG ÖNSKAR FÅ EN GRATIS REGNTUNNA!
Tack för att du vill hjälpa till att minska risken för översvämning! För att få en gratis tunna 
behöver du uppfylla nedan ställda krav. Fyll i och skicka till sam@ystad.se eller skicka 
till Ystads kommun, Nya Rådhuset, Österportstorg 2, 271 80 Ystad. 

Märk med "VA-enheten - gratis regntunna!"

E-post

OBS! Utlämning återupptas våren 2021 på grund av att regntunnan 
behöver kopplas bort vintertid. Det går bra att ansöka redan nu!

Fastigheten är ansluten till det kommunala ledningsnätet och ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten i Ystads kommun, karta finns på 
www.ystad.se/platsforvattnet. 
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