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ANSÖKAN OM UNDANTAG FÖR INSTALLATION AV FETTAVSKILJARE
enligt Lag (2006:421) om allmänna vattentjänster och ABVA 2019 Nacka kommun
Skickas till: Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Fastighetsägare
Namn
Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Ansvar/kontaktperson
Telefon

E-postadress

Verksamhet
Namn
Fastighetsbeteckning
Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Ansvar/kontaktperson
Telefon

E-postadress

Verksamhetens beskrivning
Typ av verksamhet, t ex restaurang, förskola, kafé, bageri, pizzeria, hotell, catering, gatukök m fl
Matportioner per dag

antal sittplatser

antal barn/elever/brukare

Övrig beskrivning, t ex om catering används, hantering av disk, antal diskmaskiner, antal körda maskiner per dag etc

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Ryssviksvägen 2B, Nacka

08-718 90 00

E-POST

WEBB

kundservice@nvoa.se

ORG.NUMMER

www.nackavattenavfall.se

559066-7589
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Underskrift
Ort och Datum

Ort och Datum

Namnteckning, fastighetsägare

Namnteckning, verksamhetsutövare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ifylles av Nacka vatten och avfall AB
Ansökan om undantag för installation av fettavskiljare beviljas till och med ……………………………med motivering att
livsmedelsverksamheten på…………………………………………………bedrivs i så pass liten omfattning att den mängd fett
som kommer ut i avloppet inte avviker från den mängd som kan uppkomma från ett vanligt hushåll, enligt Nacka
kommuns gällande ABVA, Allmänna bestämmelser om användandet av den allmänna vatten och
avloppsanläggningen.

Undantag medges med särskilda villkor, se bilaga 1.

Ansökan om undantag för installation av fettavskiljare beviljas ej. Motiveringen är att livsmedelsverksamheten
på…………………………………………………bedrivs i så pass stor omfattning att den mängd fett som kommer ut i avloppet
avviker från den mängd som kan uppkomma från ett vanligt hushåll, enligt Nacka kommuns gällande ABVA 19,
Allmänna bestämmelser om användandet av den allmänna vatten och avloppsanläggningen:
§15 VA-verket är inte skyldigt att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från
hushållsspillvattens.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan
petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska,
ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning, explosion eller som kan påverka
slamkvalitén eller reningsprocessen negativt.

……………………………

……………………………

Datum

Handläggare

Vi förbehåller oss rätten att, om det senare skulle visa sig uppstå problem med fettavlagringar i det
anslutande allmänna spillvattennätet, omgående och villkorslöst ompröva undantaget av
fettavskiljare.

