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Ansökan om dispens för tömningsintervall av fettavskiljare 
 
 
Typ av dispens  
 
            Förlängt tömningsintervall  
 
            Uppehåll i tömning 
 
Information 
Enligt Karlstads kommuns riktlinjer ska en fettavskiljare tömmas minst fyra gånger per år, det vill 
säga var tredje månad. Färre antal tömningar av fettavskiljare kan beviljas endast om det är uppenbart 
att tätare tömning inte behövs, till exempel vid säsongsöppna verksamheter. Uppehåll i tömningen av 
fettavskiljare kan beviljas under förutsättning att fastighetens fettavskiljare inte nyttjas för avsett 
ändamål. För att du ska bli beviljad uppehåll ska fettavskiljaren vara tömd. 
 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress 

VA-distrikt Stadsdel 

 
Fastighetsägare 

Fastighetsägare Kontaktperson 

Adress Postnummer Postort 

Telefon E-post 

 
Verksamhetsutövare i fastigheten 

Verksamhetsutövare Telefon/e-post 

Kontaktperson Telefon/e-post 

Verksamhetsnamn Typ av verksamhet 

Antal sittplatser Antal portioner/dag 

Öppettider 

Övriga anteckningar 
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Beskrivning av verksamhetens utrustning 
Kökets och diskrummets utrustning. Fyll i rätt antal som finns i er verksamhet. Lämna rutan tom 
om du inte har utrustningen. Komplettera under övriga anteckningar om du saknar någon ruta.  

Diskmaskin 
hushållstyp 

Diskmaskin 
snabbtyp 

Diskmaskin  
tunneltyp 

Diskmaskin 
huvtyp 

Diskbänk 
 

Grovdiskbänk 
 

Golvbrunn Stor golvbrunn 
t.ex. till kokgryta 

Golvränna 
 

Tvättställ Stekbord Grill till  
avloppsvatten 

Utslagsback 
 

Fritös Kokgryta Spillvattenpump 

Övriga anteckningar    

 
 
Fettavskiljare 

Fabrikat och modell Tillverkningsmaterial 

Nominell storlek (NS) liter/sekund Tömningsvolym 

Avskiljarens placering, inomhus eller utomhus                                         

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 

Antal tömningar/år 

 
 
Fettåtervinning 

Frityrfett (exempelvis matolja) förekommer och hämtas av 

Frityrfett återvinns inte. Hur hanterar verksamheten resterna? 
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Skäl till färre antal tömningar eller uppehåll i tömningen 
Motivera varför fettavskiljaren ska tömmas färre än fyra gånger per år eller varför du vill ha uppehåll i 
tömningen. 
 
 
 

Det som angetts i den här ansökan är det som gäller för dispensen. Om något skulle ändras i 
verksamheten efter att förlängt tömningsintervall beviljats, slutar den att gälla. Dispensen upphör om 
det skulle uppstå problem med fettavlagringar i de allmänna avloppsledningarna. 

 

Namnunderskrift 
Blanketten ska undertecknas av både fastighetsägare och verksamhetsutövare. 

Fastighetsägare Datum 

Verksamhetsutövare Datum 
 

 
Skickas till 
Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 65184 Karlstad eller via e-post till 
teknikochfastighetsförvaltningen@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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