
ANMÄLAN OM INSTALLATION AV FETTAVSKILJARE 

ANMÄLAN AVSER 

☐ Ny anläggning ☐ Ändring av befintlig anläggning ☐ Befintlig anläggning
Fastighetsbeteckning Typ av verksamhet (restaurang, skola, café, bageri, eller annat) 

Antal matportioner per 
dag/antal sittplatser/antal barn 

Beskrivning av verksamheten 

FASTIGHETSÄGARE 

Fastighetsägare Personnummer/Org.nr 

Adress Postnummer, ort 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-post adress

VERKSAMHETSUTÖVARE 

Verksamhetens namn (företagsnamn) Personnummer/Org.nr 

Adress Postnummer, ort 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-post adress

FETTAVSKILJARE 

Fabrikat, modell 

Kapacitet (liter per sekund) Storlek (kubikmeter) 

Beskriv placering och om fettavskiljaren är lättillgänglig för tömning 



ANMÄLAN OM INSTALLATION AV FETTAVSKILJARE 

Datum för planerad/utförd installation Namn på skötselansvarig för fettavskiljaren 

ÖVRIGA UPPGIFTER 

Hantering om fast fett (t.ex. matolja, stekfett, frityrolja) – ange vilken entreprenör som hämtar fast 
fett samt hur ofta årligen 

Entreprenör som anlitas för tömning av fettavskiljaren 

Eventuella övriga upplysningar 

UNDERSKRIFT 

Datum Namnteckning fastighetsägare Namnförtydligande (var god texta) 

Hantering av personuppgifter: Det är viktigt för oss på Ronneby Miljö & Teknik AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi spara hos oss. Du kan läsa mer 
på www.ronneby.se/miljoteknik

☐ dimensioneringsunderlag
☐ konstruktionsritning med storleksuppgift på fettavskiljaren
☐ situationsplan eller VA- och installationsritning som visar fettavskiljarens placering

Blanketten sänds till: 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
372 80 Ronneby 

Nödvändiga bilagor: 


	undefined: Off
	Ändring av befintlig anläggning: Off
	Befintlig anläggning: Off
	Fastighetsbeteckning: 
	Typ av verksamhet restaurang skola café bageri eller annat: 
	Antal matportioner per dagantal sittplatserantal barn: 
	Beskrivning av verksamheten: 
	Fastighetsägare: 
	PersonnummerOrgnr: 
	Adress: 
	Postnummer ort: 
	Kontaktperson: 
	Telefonnummer: 
	Epost adress: 
	Verksamhetens namn företagsnamn: 
	PersonnummerOrgnr_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer ort_2: 
	Kontaktperson_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Epost adress_2: 
	Fabrikat modell: 
	Kapacitet liter per sekund: 
	Storlek kubikmeter: 
	Beskriv placering och om fettavskiljaren är lättillgänglig för tömning: 
	Datum för planeradutförd installation: 
	Namn på skötselansvarig för fettavskiljaren: 
	Hantering om fast fett tex matolja stekfett frityrolja  ange vilken entreprenör som hämtar fast fett samt hur ofta årligen: 
	Entreprenör som anlitas för tömning av fettavskiljaren: 
	Eventuella övriga upplysningar: 
	Datum: 
	Namnteckning fastighetsägare: 
	Namnförtydligande var god texta: 
	dimensioneringsunderlag: Off
	konstruktionsritning med storleksuppgift på fettavskiljaren: Off
	situationsplan eller VAoch installationsritning som visar fettavskiljarens placering: Off


