
 
Beställning för tömning av fettavskiljare/kombitank  

från företag, verksamheter och flerbostadshus i Stockholms stad. 

 

 

 
 

 

                    Viktig information 
 

 Stockholm Vatten och Avfall har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i Stockholm. Avgifter, föreskrifter och 
bestämmelser regleras i årets avfallstaxa. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. 

 Samtliga verksamheter som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet måste ha fettavskiljare. 

 Tömning utav fettavskiljaren sker en gång per månad. 

 Vid utebliven tömning ska felanmälan snarast göras på webben eller via kundtjänst på telefon 08-522 120 00. Våra entreprenörer 
ska sedan åtgärda hämtningen senast vardagen efter din felanmälan. 
 

 

 Blanketten skickas till Stockholm Vatten och Avfall AB, Kundservice, 106 36 Stockholm  

 Stockholm Vatten och Avfall behöver drygt 2 veckor för att administrera en beställning.  

 Ofullständigt ifylld blankett förlänger handläggningstiden. 
 

 
                  Beställare (*obligatoriskt)  

Fullständigt firmanamn med uppgift om företagsform* 
        □  Enskild firma 

Organisationsnummer* Telefonnummer dagtid* Motpartsnummer** 

Faktureringsadress* Faktureringspostadress* 

E-post* Typ av verksamhet som bedrivs* 
 □ Hanterar Livsmedel 

Verksamheter som endast har öppet under säsong och vill 
teckna sig som säsongskunder ska fylla i start/slutdatum: 

Startdatum för säsongshämtning 

           

Slutdatum för säsongshämtning 

 

                           **OBS! Endast beställare inom Stockholms stads förvaltningar behöver fylla i denna uppgift. Motpartsnumret består av förvaltningsnummer och kopplingsbegrepp. 

 

                    Tömning av                                         Fettavskiljare                Kombitank 

Fettavskiljarens adress och placering Startdatum för tömning 

Kombitankens adress och placering Startdatum för tömning 

Antal 

behållare 
Volym Mat 

(om kombitank) 
Volym Fett 

Dragavstånd (meter) 

från fettavskiljare till bil 

 
Ev. information om speciellt hämtförhållande 

t ex hiss, trappor eller låg takhöjd  

 

     

Ev. Kod till soprum Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort Telefonnummer dagtid till kontaktperson 

                    

Stockholm den                                                                 Behörig firmatecknare Namnförtydligande 

 



 

 
 

 
 

                  

 

                 Tömning av                                         Fettavskiljare                Kombitank 

Fettavskiljarens adress och placering Startdatum för tömning 

Kombitankens adress och placering Startdatum för tömning 

Antal 

behållare 
Volym Mat 

(om kombitank) 
Volym Fett 

Dragavstånd (meter) 

från fettavskiljare till bil 

 
Ev. information om speciellt hämtförhållande 

t ex hiss, trappor eller låg takhöjd  

 

     

Ev. Kod till soprum Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort Telefonnummer dagtid till kontaktperson 

 

                   Tömning av                                         Fettavskiljare                Kombitank 

Fettavskiljarens adress och placering Startdatum för tömning 

Kombitankens adress och placering Startdatum för tömning 

Antal 

behållare 
Volym Mat 

(om kombitank) 
Volym Fett 

Dragavstånd (meter) 

från fettavskiljare till bil 

 
Ev. information om speciellt hämtförhållande 

t ex hiss, trappor eller låg takhöjd  

 

     

Ev. Kod till soprum Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort Telefonnummer dagtid till kontaktperson 

 

                 Tömning av                                         Fettavskiljare                Kombitank 

Fettavskiljarens adress och placering Startdatum för tömning 

Kombitankens adress och placering Startdatum för tömning 

Antal 

behållare 
Volym Mat 

(om kombitank) 
Volym Fett 

Dragavstånd (meter) 

från fettavskiljare till bil 

 
Ev. information om speciellt hämtförhållande 

t ex hiss, trappor eller låg takhöjd  

 

     

Ev. Kod till soprum Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort Telefonnummer dagtid till kontaktperson 

 


