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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina 
uppgifter. Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett 

Anmälan om fettavskiljare 
Blankett uppdaterad 2018-05-23 

Företag 
     

Fastighetsägare 
      

Ny installation 
      
Befintlig anläggning 
 

Fastighetsbeteckning 
      
 

Anläggningsadress 
      

Övrigt (dispens) 

Verksamhetsutövare     Telefon 

Adress  
 
 

e-post 
      

Kontaktperson angående fettavskiljaren    
 
   

Telefon / Mobil 
      

Verksamhetsinformation, sätt kryss för aktuell verksamhet  
 
 
 Restaurang 
 
 Storkök 
 
 Bageri 
  
 Pizzeria 
 
 Gatukök/Grill  
 

 
 Café  
 
 Konditori 
 
 Mottagningskök 
  
 Mejeri 
 
 Charkuteri  
 

 
 Hamburgerbar   
 
 Slakteri 
 
 Livsmedel 
  
 Annat …………………………… 
 
 

Antal sittplatser       st  
 

Antal portioner per dag       st 
 

Fettavskiljarens modell/typ 
      

Flödet till fettavskiljaren 
      liter/s 

Storlek på avskiljaren 
     liter 

Avskiljarens placering           
Skiss/VA-ritning bifogas 

CE märkning/certifiering       Övrigt, beräknat datum; första tömning  
 

(Konstruktionsritningar med storleksuppgift kan gärna bifogas) 

Övrigt, anledning till dispens  
     
 
Ort, datum  
 
 
Fastighetsägare/verksamhetsutövare, namnteckning 
 
 



 
 
 
 

   

 
     

 

 

 

 

 

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina 
uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna 
på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi 
kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om 
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behand-
lingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på tekniskanamnden@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsom-
bud.tekniskanamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du 
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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