
Ansökan om dispens 
för tömning av fettavskiljare 

Uppgift om sökande Uppgifter om berörd fastighet 

Företagsnamn: Fastighetsbeteckning: 

Org.nr: Ägare: 

Adress för tömning av fettavskiljare: Adress: 

Postadress: Postadress: 

Kontaktperson: Kontaktperson: 

E-post: E-post:

Telefon: Telefon: 

Typ av verksamhet 

Antal matgäster: 
st 

Producerad mängd livsmedel/dag: 
kg 

Antal portioner/dag: 
st 

Hanterad mäng livsmedel/dag: 
kg 

Uppgifter om befintlig fettavskiljare 
Modell/typ/tillverkar: Storlek: 

  m3 
Placering: Fettlagringsvolym: 

  m3

Skäl till begäran om dispens 

Ifylld blankett skickas till 

Sörmland Vatten och Avfall AB 
Vingåkersvägen 18 
641 51  KATRINEHOLM 

Fylls i av Sörmland Vatten 

Godkänd 
 

Ej godkänd 

   ____________________________ 
T.o.m.

________________________________________ 
Underskrift 

________________________________________ 
Namnförtydligande

Ort/Datum 

Underskrift Namnförtydligande 



Personuppgifter som behandlas gällande dig som kund 

Alltid Renhållning VA Biogas 

Namn Avfallskärlsplacering Vattenmätarnummer Kortnummer 

Adress Tjänstnummer Tjänstnummer 

Fastighetsbeteckning Slamanläggnings-
koordinater 

LTA-koordinater 

E-post

Personnummer 

Telefonnummer 

Anläggningsnummer 

Kundnummer 

Ändamålet med behandlingen 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som 
framgår av informationen ovan. 

Sörmland Vatten och Avfall AB  (SVAAB) behöver behandla personuppgifter om dig för att 
kunna utföra vårt uppdrag inom vatten, avlopp, biogas samt renhållning. Under hela den här 
tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring 
dataskydd. 

Laglig grund för behandlingen 
Syfte och laglig grund ska finnas för att kunna utföra behandlingen. 

Lagringstid 
Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas 
för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har 
passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan 
knytas till dig personligen). 

Personuppgiftsansvarig 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Vid frågor eller klagomål så kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Dataskyddsombud för SVAAB är Svitlana Jelisic 

E-post: svitlana.jelisic@flen.se, tel 0157-43 00 00 

Övrigt 
Mer info om GDPR och hur dina personuppgifter behandlas läser du på vår hemsida. 
www.sormlandvatten.se och på www.imy.se (integritetsmyndigheten) 
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