
Ansökan om dispens för  
tömning av fettavskiljare

Kretslopp och vatten

Ansökan om dispens för tömning av fettavskiljare 
enligt 50 § föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad

Kretslopp och vatten tar en avgift för att pröva dispensansökan. Avgiftens storlek kan du hitta i avfallstaxan för 
Göteborg som beslutats av kommunfullmäktige. Du kommer att få en faktura på avgiften efter att Kretslopp och 
vatten utrett och beslutat om du kan få dispens eller inte. 

Du måste fylla i alla uppgifter på blanketten för att den ska kunna handläggas. 

Sökande

Motivera varför du vill att fettavskiljaren ska tömmas färre än sex gånger per år

Skicka ifylld blankett

via e-post till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se

Du kan också posta blanketten till Kretslopp och vatten, Box 123, 424 23 Angered (Märkt Fettavskiljare). 

Läs informationen på nästa sida! 

Ort och datum

Verksamhetens namn

Verksamhetens adress

Postnummer Ort

Kundnummer (finns på din faktura) Fettavskiljarens ställenummer (finns på din faktura)

Namn på sökande/kontaktperson

Telefon dagtid (även riktnummer) E-postadress

Fastighetsbeteckning

Fettavskiljarens storlek (kubikmeter)

ponnyv
Anteckning
Completed angett av ponnyv



Information

Reglerna om hur ofta en fettavskiljare ska tömmas står i Föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad. För att få utsträckt 
hämtningsintervall (längre tid mellan tömningarna) behöver du söka dispens från Kretslopp och vatten. 

Kretslopp och vatten tar en avgift för att pröva dispensansökan. Avgiftens storlek kan du hitta i avfallstaxan för Göteborg som 
beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften täcker Kretslopp och vattens kostnader för den utredning av frågan vi gör.

Om du vill söka om dispens för att få längre tid mellan tömningarna för din fettavskiljare ska du fylla i denna blankett och mejla 
in den till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se

Du kan också posta blanketten till Kretslopp och vatten, Box 123, 424 23 Angered (Märkt Fettavskiljare).

När din ansökan har kommit in utreder en handläggare på Kretslopp och vatten om du kan få dispens eller inte. Handläggaren 
kontrollerar bland annat fettavskiljaren minst en gång inför eller i samband med ordinarie tömning. Dispens kan medges om 
utredningen visar att avloppsvattnet inte avviker från hushållsavloppsvatten.

Det finns ingen garanti för att din verksamhet får dispens. Beslutet beror på vad utredningen vi gör kommer fram till. Fettav-
skiljaren fortsätter att tömmas som vanligt tills utredningen är klar och beslut om eventuell dispens har fattats. En eventuell 
dispens kommer att vara tidsbegränsad och gäller normalt i maximalt fem år.  Vårt mål är att du ska få information om beslutet 
inom fyra månader från det att ansökansblanketten har kommit in till Kretslopp och vatten. (Det kan behöva göras kontroller av 
fettavskiljaren vid ett par ordinarie tömningar.)

Du kommer att få en faktura på avgiften för prövningen av dispensansökan efter att Kretslopp och vatten utrett och beslutat om 
du kan få dispens eller inte.

Anmäl alltid ägarbyte och ändrade förhållanden till Kretslopp och vatten. En dispens upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade 
förhållanden. En dispens upphör också att gälla om det skulle uppstå problem med fettavlagringar i den allmänna spillvatten-
anläggningen. 

Om du har frågor om en inskickad dispensansökan, mejla till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Kretslopp och vatten

Box 123, 424 23 Angered
Kundservice: 031-368 27 00, se goteborg.se för telefontider 
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se


	Ort och datum: 
	Verksamhetens namn: 
	Verksamhetens adress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Kundnummer finns på din faktura: 
	Fettavskiljarens ställenummer finns på din faktura: 
	Namn på sökandekontaktperson: 
	Telefon dagtid även riktnummer: 
	Epostadress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fettavskiljarens storlek kubikmeter: 
	Motivera varför du vill att fettavskijaren ska tömmas färre än sex gånger per år: 


