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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBB ORG.NUMMER 

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka Ryssviksvägen 2B 08-718 90 00 kundservice@nvoa.se www.nackavattenavfall.se 559066-7589 

Avtal för tömning av fettavskiljare 
Skickas till: Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka 

Beställaren:  
Företagsnamn/fastighetsägare Organisationsnummer 

Postadress Postnr. och ort 

Telefonnummer dagtid E-post

Fakturamottagare (om annan än ovan) 

Fakturaadress Postnr. och ort 

Uppgifter för tömning av fettavskiljare: 
Tömningsadress Anläggningsnummer 

Volym (m3) Intervall (ggr/månad)

Placering Startdatum för tömning 

Fastighetsbeteckning Kontaktperson vid tömning (inkl. telefonnummer) 

Uppdrag: tömning av fettavskiljare på angiven tömningsadress 

Tömningsfrekvens enligt avfallsföreskrifterna:

41 § Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per månad eller med sådan frekvens att en god funktion i 
anläggningen upprätthålls och så att överfyllnad inte sker. Större mängder fett får inte tillföras 
fettavskiljaren utan ska hanteras separat.
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Avgifter debiteras enligt gällande avfallstaxa som finns att läsa på www.nackavattenavfall.se Taxan revideras 

årligen inför varje nytt år och fastställs av kommunfullmäktige. Avgifterna är inklusive mervärdesskatt. 

   

Fettavfall är ett hushållsavfall där Nacka vatten och avfall har monopol på insamling.  

 

Detta avtal upprättas mellan beställare och Nacka vatten och avfall.   

Avtalet gäller från __________________ och tillsvidare.  

 

Enda giltiga skäl till att säga upp avtalet är om verksamheten avslutas - och behovet av insamling av fett från 

fettavskiljare upphör. Vid överlåtelse av fastighet och byte av hyresgäst ska detta per omgående meddelas till 

Nacka vatten och avfall. 

 

Vid förändringar, som vid upphandling av ny entreprenör, ska Nacka vatten och avfall underrätta beställaren 

om detta samt informera om eventuella nya rutiner. 

 

Nacka vatten och avfall AB   Beställaren 

Ort:        Datum:   Ort:         Datum: 

 

________________________________  _______________________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

________________________________  ________________________________  

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

  
Personuppgiftshantering 

Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet 

med Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Dina personuppgifter, namn/adress/fastighetsbeteckning/ 

telefon/kundnummer/kontonummer/epost/namnteckning kommer att behandlas för att handlägga ärende 

avseende Avtal för tömning av fettavskiljare. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja avtal. Utifrån detta 

finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till 

juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina 

personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte 

att överföras till tredje land utanför EU. Personuppgifterna kommer att sparas så länge som behövs för att vi ska 

kunna hantera ärendet. 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

http://www.nackavattenavfall.se/



