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Anmälan om installation av fettavskiljare ansluten till kommunalt 
avloppsvattennät 
 
Anmälan ska lämnas in innan fettavskiljare installeras. Nedanstående blankett ska fyllas i och 
insändas till Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret VA-avdelningen, Box 802, 761 28 Norrtälje. 
 
Anmälan avser 
☐ Ny fettavskiljare ☐ Ändring av befintlig fettavskiljare ☐ Befintlig fettavskiljare 

Fastighets beteckning 
 

Adress 

 
Verksamheten 
Namn på verksamheten/firmanamn: Telefon dagtid: 

Typ av verksamhet. Exempelvis: gatukök, restaurang, storkök, café, etc. 

Beskrivning av verksamheten: 

 
Uppgifter om fettavskiljare 
Datum för installationen: Datum då fettavskiljaren tas i bruk: 

Modell, flöde (l/s), storlek (m3): 

Namn på skötselansvarig för fettavskiljaren: 

Fettavskiljaren är utformad enligt standarden SS-EN 1825-1   Ja ☐          Nej ☐ 

Fettavskiljaren är dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-2 eller efter antal matportioner enligt tyska 
normen DIN 4040   Ja ☐        Nej ☐ 
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Box 802, 761 28 Norrtälje 
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Tömning av fettavskiljaren 
Tömningsadress, postnummer och ort (dvs. där verksamheten är belägen och tömning ska ske): 

Fastighetsbeteckning: 

Kontaktperson inför tömning: 

Telefonnummer dagtid: e-postadress: 

Önskemål om tömningsintervall: (krav på tömningsintervall finns på norrtalje.se/fettavskiljare) 
☐ Varje månad     ☐ Varje kvartal 

Rengöring och vatten påfyllning: 
I samband med tömning önskar jag mot avgift få dettavskiljaren rengjord och återfylld med vatten  ☐ Ja  ☐ Nej 

Avstånd vid tömning: 
Avstånd från godtagbar uppställningsplats för slambil till fettavskiljarens placering:    meter 

Fastighetsägare och faktureringsadress 
Namn fastighetsägare: Personnummer/organisationsnummer: 

Faktureringsadress: Postnummer och ort: 

e-postadress: Telefon dagtid: 

Bilagor 
Med anmälan ska du bilaga en fackmannamässigt utförd ritning i skala 1:50 alternativ 1:100 som visar 
fettavskiljarens placering med anslutnings- och avluftningsledningar. 

Underskrift 
Jag är införstådd med att tömning av fettavskiljaren endas får utföras av den entreprenör Norrtälje kommun har 
avtal med och att överblivet fett ska återvinnas 
Sökandes underskrift: Fastighetsägarens underskrift: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Ort och datum: Ort och datum: 

Information om behandling av personuppgifter 
Personuppgifter databehandlas för administration av ärendet. Kontakta kommunstyrelsekontoret, telefon 0176-
710 00, om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Information om registrerade 
personuppgifter måste skriftligen begäras. 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på norrtalje.se/personuppgifter 
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Information 
• Vi tar inte ut någon avgift för att administrera din anmälan.
• Fettavskiljaren måste rengöras och återfyllas med vatten efter varje tömning för att den ska

fungera tillfredsställande.
• Fettavfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala avfallsmonopolet och därför bara

hämtas av den entreprenör kommunen har avtal med.
• Fastighetsägaren är skyldig att informera den eller de som bedriver livsmedelsverksamhet i

fastigheten om de regler som gäller för avfallshanteringen.
• Information om fettavskiljare, avgifter, krav på tömningsintervall och framkomlighet för slambil

samt fettåtervinning finns på https://www.norrtalje.se/fettavskiljare.

Lämna in din anmälan 
Välj ett av de två alternativen nedan för att lämna in din anmälan och bilaga. 

1. Skickas till: VA-avdelningen, Box 802, 761 28 Norrtälje
2. Skannas in till PDF-format (efter underskrift) och mejlas till: kommunstyrelsen@norrtalje.se

För mer information 
Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Kontaktcenter 
e-post: kontaktcenter@norrtalje.se 
Telefon: 0176-710 00 

Tack för att du ser till att ditt fettavfall tas omhand på rätt 
sätt så att det inte kommer ut i avloppet!
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