Kontoret för samhällsbyggnad

Uppgifter om fettavskiljare
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna sparas så
länge ärendet är aktivt. Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga. Mer information om
kommunen personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på Dragomvägen. För
kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi hanterar dina
personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
Uppgifterna på denna blankett är för att fastighetens spillvattnet ska få vara ansluten till huvudmannens VA-nät i enlighet med Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunens ABVA. Vissa uppgifter kommer att vara tillgängliga för kommunens
systemleverantörer vid drift och support.
* Obligatoriska fält

Fastighetsägare
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Kontaktperson

Postnummer

Telefon

Ort

E-post

Information om verksamheten
Namn

Kontaktperson

Anläggningsadress

Telefon

Postnummer och ort

E-post
Antal sittplatser och portioner per dag

Restaurang/Pizzeria/Gatukök/Grill
Antal sittplatser och portioner per dag
Café/Salladsbar/Smörgåsförsäljning
Skol- och
förskolekök/Personalmatsal Egen tillverkning

Antal sittplatser och portioner per dag

Skol- och
förskolekök/Personalmatsal Mottagningskök

Antal sittplatser och portioner per dag

Storkök/Catering

Antal portioner per dag

Bageri/Konditori

Antal sittplatser och/eller tillverkad mängd per dag

Livsmedelsbutik med
tillverkning
Annat

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Typ/omfattning
Typ/omfattning

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Information om fettavskiljare
Finns fettavskiljare
Ja, fyll i nedanstående
uppgifter

Fabrikat
Nej

Modell

Placering

Ungefärlig placering. Vänligen markera var avskiljaren sitter på
ett flygfoto och skicka till oss

Storlek

Installationsår

Avtal upprättat med tömningsentreprenör

Tömningsintervall, antal ggr/år

Övriga upplysningar

Underskrift av fastighetsägare
Intygar att uppgifterna stämmer samt att jag har tagit del av ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Upplands Väsby
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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