
Anmälan om installation av fettavskiljare 
Med denna blankett intygas att installation är utförd och/eller driftsättning av en fettavskiljare och den uppfyller 

standarden SSEN 1825. 

Uppgifter om fastighetsägaren 

Namn: 

Ev c/o: 

Postadress: Postnummer och ort: 

Organisationsnummer: Kundnummer: 

Fastighetsbeteckning: Anläggningsnummer: 

Uppgifter om verksamhetsutövaren (Verksamhetsutövaren är den som driver den verksamhet som hanterar livsmedel)

Företagets namn: T ex ”Nisse Bengtssons handelsbolag HB”… Organisationsnummer: 

Verksamhetsnamn: T ex ”Café Glada muggen”… dvs det namn som skyltas 

Postadress: Postnummer och ort: 

E-postadress till kontaktperson:

Fakturamottagare (Mottagare av fakturan för tömning av fettavskiljaren)

 Fakturamottagaren är samma som fastighetsägaren  Fakturamottagaren är samma som verksamhetsutövaren 

Namn: 

Postadress: Postnummer och ort: 

Uppgifter om fettavskiljaren och anläggningsinformation 

Fettavskiljarens modell: Storlek fettavskiljare i m
3
: Önskad tömningsfrekvens: När togs fettavskiljaren i bruk: 

Beskrivning var fettavskiljaren är belägen: T e x ”i hörnet vid lastkajen”. Bifoga karta. 

Frityrfett förekommer och hämtas av:____________________________________________________________________________

 Frityrfett förekommer inte 

Behövs någon åtgärd före tömning t ex öppna grind, låsa upp? 

Kontaktperson namn och telefonnummer: 

 Ja (Ange kontaktperson!)  Nej 

Underskrift:   Ange roll: 

Namnförtydligande:  Datum: 



 

Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr: 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis Webb: www.sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm  
    

 

Personuppgifter som behandlas 
 

• Namn  
• Adress  
• Fastighetsbeteckning  
• E-postadress 
• Personnummer eller organisationsnummer 
• Telefonnummer  
• Kundnummer 
• Anläggningsnummer  

  
Ändamålet med behandlingen 
 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av in-
formationen ovan.  
Sörmland Vatten och avfall AB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt upp-
drag. Under hela tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring 
dataskydd.  
 
Laglig grund för behandlingen  
 
Då våra tjänster till dig är lagstadgade så är vår lagliga grund baserad på rättslig förpliktelse och vi efter-
strävar att du som kund alltid ska känna dig trygg i din behandling hos oss.  
 
Lagringstid  
 
Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de sparas för olika lag-
krav gällande bokföringslagen och arkivlagen. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att 
raderas eller anonymiseras (de kan inte knytas till dig) Vi har inte för avsikt att spara uppgifter längre än 
ändamål kräver och med hänsyn av gällande lagar och förordningar.  
 
Lämna klagomål på personuppgiftshantering  
 
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på 
kundservice@sormlandvatten.se    
Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende 
behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, besök www.imy.se   
 
Personuppgiftsansvarig  
 
Sörmland Vatten avfall och AB  
Mer information om personuppgifter och GDPR kan du läsa om på vår hemsida 
www.sormlandvatten.se. 

mailto:kundservice@sormlandvatten.se
http://www.imy.se/
www.sormlandvatten.se

	gdpr220211.pdf
	Vid nyanslutningar till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att egenkontroll av anslutningen är gjord. Innan schaktet fylls igen ska Sörmland vatten kontaktas i god tid på 0150-800 100 för eventuell besiktning av anslutnin...
	Axiell anslutning av självfallsledning

	GDPR bilaga 20220207.pdf
	Egenkontroll av nyanslutningar.pdf
	Vid nyanslutningar till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att egenkontroll av anslutningen är gjord. Innan schaktet fylls igen ska Sörmland vatten kontaktas i god tid på 0150-800 100 för eventuell besiktning av anslutnin...
	Axiell anslutning av självfallsledning







