
Nacka vatten och avfall informerar

FETT FRÅN HUSHÅLL



Att matolja och fett hör till när man lagar mat är för många en 
självklarhet. Det många inte vet är att fett inte ska spolas ner 
i avloppet då det stelnar i avloppsledningarna och kan orsaka 
stopp. Att åtgärda stoppen kräver årligen resurser i form av 
tid och kostnader.

Fett hör inte hemma i avloppet
Avloppsledningar sätts igen av fett från utsläpp från bland annat restau-
ranger och andra verksamheter som alstrar fett, men även hushåll är en 
källa till fettutsläpp genom användning av matolja, smör, margarin och 
frityrolja vid matlagning.

När fettet kommer ut i avloppsrören stelnar det och sätter sig på 
avloppsrörens och pumpstationernas väggar. Transporten av avlopps-
vattnet via ledningar och pumpstationer försämras och till slut blir det 
stopp, vilket orsakar problem både för fastighetsägare och för det kom-
munala VA-ledningsnätet som Nacka vatten och avfall ansvarar för.

Det är lätt att göra rätt
Här är några tips på vad du själv kan göra för att minska mängden fett  
i avloppet:

• Torka av fett och olja ur stekpannan och kastrullen med hushålls-
papper och släng det tillsammans med matavfallet. Gör detta  
innan du diskar stekpannan och kastrullen.

• Är det bara lite fett kan du hälla det i en återförslutningsbar förpack-
ning och kasta i restavfallet.

• Större mängd fett kan du hälla i en återförslutningsbar förpackning, 
förslagsvis en plastflaska med lock. Plastflaskan lämnar du till en 
kretsloppscentral eller den mobila insamlingen.



Miljötratten
Flytande mat- och frityrolja samlas med fördel upp i en plastflaska 
med hjälp av en miljötratt. När flaskan är full lämnar du in den på en av 
Nackas kretsloppscentraler eller till den mobila insamlingen. 

Fettet blir resurs
Matfett som du torkar upp med 
hushållspapper och slänger 
i matavfallet blir biogas som 
vi använder till våra bilar och 
bussar. Fettet som du samlat 
upp i en plastflaska och slänger 
i restavfall eller lämnar till den 
mobila insamlingen eller krets-
loppscentralen blir till energi i 
våra förbränningsanläggningar.



Om oss
Nacka vatten och avfall AB är ett helägt aktiebolag till 
Nacka kommun med ansvar för kommunens vatten och 
avlopp samt avfalls- och återvinningsverksamhet.  
Vi levererar säkra vatten- och avfallstjänster för alla som 
besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom våra 
tjänster skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och 
hållbart samhälle.

Nacka vatten och avfall AB
tfn: 08-718 80 00  
e-post: info@nacka.se  
webb: nackavattenavfall.se

Tillsammans bidrar vi till en hållbar framtid och bättre miljö!


