Fettavskiljare och uppsamling av vegetabilisk olja
Den här blanketten fylls i av dig som är kontaktperson eller fastighetsägare för en verksamhet där
stekfett och vegetabilisk olja uppstår.
Utsläpp av fett och olja i avloppet kan orsaka stopp i ledningarna och därför är det mycket viktigt att ha
en fungerande fettavskiljare och uppsamling av olja. Mer information om fettavskiljare och hämtning av
vegetabilisk olja, samt fastighetsägarens ansvar finns på nodra.se
1. Uppgifter om fastighetsägaren
Fastighetsbeteckning

Namn på fastighetsägare

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer och ort

2. Verksamhetsutövare i fastigheten
Verksamhetens namn

Kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer

Kontaktpersonens e-post

3. Sätt ett kryss för typ av verksamhet och fyll i tillhörande uppgifter
☐ Restaurang/gatukök
☐ Vägkrog/värdshus
☐ Hotell/värdshus
☐ Sallads- och sushibar ☐ Café/konditori
☐ Mottagningskök
☐ Annat:
Kök för servering av ☐ Personalmatsal
måltider

Antal portioner per dag:

Antal sittplatser:

Disk av serveringsporslin? ☐ Ja

☐ Nej

☐ Catering
☐ Storkök
Anläggning för
stekning och grillning

☐ Friteringsanläggning
☐ Annat:

Hanterad mängd per dag:
Disk av serveringsporslin? ☐ Ja

☐ Nej

☐ Bageri
☐ Rökeri
Lokal för
☐ Annat:
livsmedelstillverkning ☐ Charkuteriaffär
eller hantering av
Producerad alternativt hanterad mängd per dag:
livsmedel
Affärer med
butiksgrillning

☐ Produktionskök

☐ Manuell delikatessdisk

☐ Styckningslokal

☐ Tillagning av matlådor

Producerad alternativt hanterad mängd per dag:

4. Finns fettavskiljare?
☐ Ja
☐ Nej. Fortsätt till fråga 8. Nodra
kommer att kontakta berörd
fastighetsägare.

☐ Inte aktuellt. Ange varför och fortsätt
sedan till fråga 8.

5. Är fler verksamheter anslutna till fettavskiljaren?
☐ Ja, ange vilka:

☐ Nej

6. Finns abonnemang för tömning av fettavskiljare?
☐ Ja, ange hos vem:

☐ Nej

☐ Vet inte

7. Uppgifter om fettavskiljaren
Tillverkare och modellbeteckning:

Tömningsvolym:

Tömningsfrekvens (gånger/år):

Placering:
Datum när avskiljaren togs i drift eller när avskiljaren planeras tas i drift:
Dimensioneringen utförd av:

enligt:

Tömningsfrekvensen bestämd av:

enligt:

Sätt ett kryss för det som är anslutet till fettavskiljaren
☐ Köksavlopp (diskbänk etc.) ☐ Golvbrunnar
☐ Diskmaskin
☐ Annat, ange vad:
8. Uppkommer rester av vegetabilisk olja (som stekfett och frityrolja) i verksamheten?
☐ Ja, ange ungefärlig mängd per vecka i liter:
☐ Nej
9. Finns abonnemang för hämtning av vegetabilisk olja?
☐ Ja, ange hos vem:
☐ Nej
10. Övriga upplysningar

Datum:

Posta eller mejla blanketten till:
Nodra AB
Box 85
601 02 Norrköping
kundservice@nodra.se

Dokumenterat av:

