Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm

Tel: 0485 - 880 00
Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00

Ansökan om förlängt hämtningsintervall
från fettavskiljare
Enligt lokala avfallsföreskrifter 35 §

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnr / Postort

Fastighetsägare
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Adress

Mobiltelefon

Postnr / Postort

E-post

Sökande
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnr / Postort

E-post

Beskrivning av verksamheten
Typ av verksamhet, t ex restaurang, livsmedelsproduktion

Öppettider, t ex mån-sön, endast lunch, under högsäsong

Ange antal sittplatser

Ange antal portioner per dag

Stekbord finns
Nej

Fritös finns
Ja

Nej

Ja

Beskrivning av kökets och diskutrymmets utrustning, t ex antal och typ av diskmaskiner, golvbrunnar, golvränna

Typ av fettavskiljare
Fabrikat och modell

Nominell storlek (NS) liter/sekund

Tömningsvolym

Beskriv fettavskiljarens placering, t ex inom- eller utomhus, ”i hörnet vid...”

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

Antal tömningar per år enligt nuvarande schema
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Fettåtervinning
Uppsamlat frityrfett, t ex matolja, hämtas och återvinns av

Om inte frityrfett återvinns, hur hanterar verksamheten fettrester som uppkommer i verksamheten?

Motiv för undantag
Motivera varför tömning av fettavskiljaren inte behöver ske med ordinarie intervall.

Förlängt hämtningsintervall söks under perioden
Från:

______________ (ange månad och år)

Till: ______________ (ange månad och år)

Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.
Viktig information
Beviljade undantag kan upphävas med omedelbar verkan om beslutet inte följs, vid betydande förändring av
verksamheten och om det skulle uppstå problem med fettavlagringar i de allmänna avloppsledningarna.
För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och ska vara undertecknad av både
fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Fastighetsägare

Datum

Fastighetsägares underskrift

Verksamhetsutövare

Datum

Verksamhetsutövares underskrift

Sida 2(2)

