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Beställning, tömning av fettavskiljare 
 
 
Enligt Karlstads kommuns taxeföreskrifter för tömning av fettavskiljare är fastighetsägaren 
avgiftsskyldig. Fastighetsägaren kan överlåta betalning till verksamhetsutövaren men teknik- och 
fastighetsförvaltningen har rätt att häva överlåtelsen om verksamhetsutövaren inte uppfyller sina 
åtaganden. På vår hemsida kan du läsa taxan i sin helhet karlstad.se/fettavskiljare. 
  
 
Uppgifter om fastigheten 
Fastighetsbeteckning  
 

Fastighetens gatuadress  
 

 
Uppgifter om fastighetsägaren  
Fastighetsägare (företag/privatperson) Organisationsnummer 

Adress  
 

Postnummer  Postort  

Telefon  
 

E-post 
 

Kontaktperson  
 

Telefon  

 
Uppgifter om verksamheten 
Verksamhetsutövare (namn privatperson) 
 

Telefon 
 

Verksamhetsnamn (namn på restaurang eller liknande) 
 

E-post 

Typ av verksamhet  Öppettider 
 

 
Uppgifter om fakturamottagare  
Namn på fakturamottagare 

Organisationsnummer 

Fakturaadress  
 

Fakturareferens (om det behövs) 

 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkarlstad.se%2Ffettavskiljare&data=05%7C01%7Clouise.faleij%40karlstad.se%7C77ea25b3990d4e23a4d808da44a23679%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637897760738756002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MP5U6I5Ahl7X514Wzwm8XXP3c%2FSn%2BiktFwGqVIX%2BU%2BE%3D&reserved=0


Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Besöksadress: Gustav Lovéns gata 30. Webbadress: karlstad.se 
 Tel: 054-540 00 00  Fax: 054-18 34 10  E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se  

Org.nr: 212000-1850  Säte: Karlstad  PlusGiro: 81 74-5  Bankgiro: 405-2213 

 

Uppgifter om fettavskiljare  
Avskiljarens placering, inomhus eller utomhus  Avskiljarens tömningsvolym               

Beskriv var avskiljaren är belägen, exempelvis i hörnet vid lastkajen  
 

Behövs någon åtgärd före tömning exempelvis öppna grind eller låsa upp  
 
Kontaktperson och telefonnummer för åtgärd  
 
Datum när fettavskiljaren tas i drift 

Underskrift 
Datum Fastighetsägarens underskrift 

 
 

Namnförtydligande 
 

 
 
Skickas till 
Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 65184 Karlstad eller via e-post till 
teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se  
 
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att förebygga och hantera utsläpp till Karlstads kommuns 
vatten- och avloppsnät. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 
grunden är för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt va-lagen, vidare är det en uppgift av allmänt 
intresse att förebygga och hantera utsläpp till Karlstads kommuns vatten- och avloppsnät. 
 
Det är teknik- och fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter 
den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina 
uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter. 
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