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Tekniska förvaltningen

Anmälan installation av fettavskiljare
Uppgifter om verksamheten som nyttjar fettavskiljaren
Verksamhetens namn (Den som använder avskiljaren)

Typ av verksamhet (t.ex. bageri, restaurang, skola etc)

Besöksadress (där verksamheten ligger)

Postadress (om annan än besöksadress)

Kontaktperson (för den som använder avskiljaren)

E-postadress
Telefon

Uppgifter om fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (Person eller organisation)

Faktureringsadress (Namn, gata/box, postadress)
Fakturareferens/märkning

Person-/organisationsnummer (fastighetsägare)

E-postadress

Telefon

Tekniska uppgifter för avskiljaren
Fabrikat fettavskiljare

Typ av avskiljare

Kapacitet

Extra tillbehör

Beskrivning av tömning

Datum när fettavskiljaren tas/togs i bruk

Glöm inte att bifoga
•
•
•

Bygglov eller bygganmälan, om det finns. Installationen behöver en bygganmälan.
Situationsplan
Ritningar och beräkningsunderlag för utrustning

Skicka anmälan till:

Mölndals stad, Tekniska förvaltningen, Abonnentservice, 431 82 Mölndal
eller med mejl till abonnentservice@molndal.se
Besöksadress: Skedebrogatan 1

Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal

Kontaktcenter Mölndal Telefon: 031-315 10 00 E-post: abonnentservice@molndal.se
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Behandling av personuppgifter

När du anmäler installation av oljeavskiljare kommer Tekniska nämnden behandla de personuppgifter du lämnar i enlighet med
dataskyddsförordningen för att kunna behandla anmälan och administrera abonnemang för slamtömning. Du har rätt att begära utdrag
och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på molndal.se/personuppgift.

Betalningsskyldighet

Avgiften för slamtömning ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den som är fastighetsägare eller
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter
överenskommelse mellan Mölndals stad, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst,
överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för betalningen i de fall nyttjanderättshavaren inte
betalar faktura till kommunen.

Ägarbyte eller ändringar

Det åligger fastighetsinnehavare eller avgiftsansvarig nyttjanderättshavare att underrätta tekniska förvaltningen vid förändringar, t ex
ägarbyte, som medför att annan blir avgiftsansvarig.

Frågor eller funderingar

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för råd och information kring fettavskiljare och abonnemang. Ring 031-315 10 00 eller mejla
abonnentservice@molndal.se.
Läs mer information och regler i till exempel slamtaxan som du hittar på molndal.se.

