ANMÄLA FETTAVSKILJARE

Anmälan avser

□ Ny anläggning

☐ Befintlig anläggning

Namn- och adressuppgifter
Verksamhetens namn:

E-postadress:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Kontaktperson:

Ort:

Telefon dagtid:

Person-/organisationsnummer:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare
Namn:

E-postadress:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

Telefon dagtid:

Finns fettavskiljare installerad?

☐Ja

☐ Nej

Fettavskiljare enligt standard SS-EN 1825
Tillverkare och modellbeteckning:
Typ av verksamhet:

Nominell storlek (NS) l/s:

□Restaurang

□Gatukök/Grill

□Pizzeria

□Hamburgerbar

☐Konditori

☐Bageri

☐Storkök

☐Mottagningskök

☐Slakteri

☐Charkuteri

☐Mejeri

☐Annat……………………

Avskiljarens placering:

Lagringsvolym fett:

□Café

Antal portioner per dag:

Installationsdatum:

Tömningsentreprenör
Namn:

E-postadress:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

Telefon dagtid:

Övrig information

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Bilagor
Handläggning av ärendet kan påbörjas först då en komplett anmälan finns inlämnad till miljö- och
byggnadsförvaltningen. Nedanstående bilagor ska bifogas:



Installationsritning i skala 1:500, där det framgår var fettavskiljaren är placerad.
Produktblad för vald fettavskiljare (om nyinstallation)

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Myndighetsnämnden i Kumla kommun som du
enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se
Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla
dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift
att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som
lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga ditt ärende om
anmälan om fettavskiljare. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av Artikel 6.1E
för att utföra en arbetsuppgift av ett allmänt intresse.
Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga ditt ärende.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att
kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna
behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din
begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka
personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För
att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära
registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller
om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att
lämna klagomål till Datainspektionen.

