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Kopia på denna blankett skickas till kommunens avfallsenhet så att ni läggs upp för ett tömningsabonnemang. 

Anmälan om fettavskiljare 

Anmälan om installation av fettavskiljare ansluten till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. 

Spara ner blanketten, fyll i och skicka in via epost till info@roslagsvatten.se när installationen av 
fettavskiljaren är klar. Om du inte kan skicka dokumentet via epost, fyll i, skriv ut och skicka till 
Roslagsvatten Kundservice Avfall och miljölogistik, Box 437, 184 26 Åkersberga. 

Anmälan avser 

   Ny anläggning        Befintlig anläggning       Ändring av befintlig anläggning 

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om fettavskiljaren 
Datum då fettavskiljaren tas i bruk Finns:

       Provtagningsställe       Larm 
Fabrikat, modell, flöde (l/s) samt storlek (m3) Antal gånger fettavskiljaren töms, gäller endast befintlig anläggning  

gånger/år 

Uppgifter om verksamheten 
Namnet på restaurangen/verksamheten samt en beskrivning på avsedd verksamhet Antal personer per dygn 

Antal sittplatser 

Information till tömningspersonalen, t ex placering av fettavskiljaren, eventuell kod för åtkomst, tider då anläggningen är tillgänglig för tömning. 

Namn på skötselansvarig för fettavskiljaren

Gatuadress (hämtadress, dvs. där lokalen är belägen)

Postnummer Postadress

Telefonnummer Epostadress

Fastighetsägarens namn och adress (om annan än ovan)

Faktureringsadress (Roslagsvatten fakturerar lagfaren ägare av fastigheten för tömning):

Uppgifter om fast fett (t ex matolja, stekfett, frityrolja) 
Ange vilken entreprenör som hämtar fast fett samt hur ofta årligen 

Bilagor 
En fackmässig utförd VA-ritning ska bifogas som visar fettavskiljarens placering med anslutnings- och 
avluftningsledningar i skala 1:50 alt 1:100.

Underskrift 
Ort och datum 

Uppgiftslämnarens underskrift Uppgiftslämnarens namnförtydligande 

Fastighetsägarens underskrift Fastighetsägarens namnförtydligande 
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