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ANMÄLAN AVSER 

☐   Ny anläggning ☐   Ändrad befintlig anläggning ☐   Befintlig anläggning 

Fastighetsbeteckning Datum för planerad installation 

UPPGIFTER OM FASTIGHETEN 

Fastighetsägare (ansvarig för fettavskiljaren) 

Adress 

Kontaktperson fastighetsägare 

E-post Telefonnummer 

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN SOM ANVÄNDER FETTAVSKILJAREN 

Verksamhetens namn 

Anläggningsadress 

Kontaktperson verksamhet 

E-post Telefonnummer 

VERKSAMHET 
Mängd, antal portioner/dag 
eller ton/vecka  Verksamhetens tider 

☐   Restaurang/ Pizzeria/ Gatukök   Måndag - 

☐   Salladsbar/ Café / Catering   Tisdag - 

☐   Tillagningskök/ Mottagningskök   Onsdag - 

☐   Skola/ Förskola/ Äldreboende   Torsdag - 

☐   Bageri/ Konditori   Fredag - 

☐   Livsmedelsbutik/ Fiskhandel   Lördag - 

☐   Slakteri/ Charkuteri/ Rökeri   Söndag - 

☐   Annat     

  
 
 
 
 
 

  



ANMÄLAN 
OM INSTALLATION/ ELLER ÄNDRING AV FETTAVSKILJARE

Bilagor 
• Bifoga en skalenlig och fackmässigt utförd VA-ritning. Ritningen ska visa fettavskiljarens placering med

anslutnings- och avluftningsledningar samt tömningsmöjligheter.
• Nya fettavskiljare ska anmälas minst 2 veckor innan installationen beräknas utföras.

Personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha 
information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer 
information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter 

 UNDERSKRIFT 

Ort och datum 

Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande, fastighetsägare 

Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ansvar för att anläggningen fungerar tillfredsställande 
samt att tillsyn och underhåll genomförs. Det regleras inom ramen för verksamhetsutövarens egenkontroll och 
genom fastighetsägarens ansvar för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet inför VA-
huvudmannen. 

Ifylld blankett skickas till: 
Anmälan skickas till Pireva, Box 555, 943 28 Öjebyn. 

UPPGIFTER OM FETTAVSKILJAREN 

Typgodkänd och flödestestad avskiljares tillverkare och modell Nominell storlek l/ s Lagringsvolym fett i liter 

Avskiljarens placering 

Dimensionerad enligt SS-EN 1825-2 utförd av Telefonnummer 

Annan typ av avskiljare i samråd med PIREVA: 
Redovisning av skötsel- & tömningsrutiner skall bifogas. 

TÖMNING AV FETTAVSKILJARE 

Tömning av fettavskiljare skall ske vid behov dock minst en 
gång per år. Tömning kan ombesörjas av Pireva eller annan 
tömningsentreprenör. 

 Önskar att Pireva* ombesörjer tömning

 Annan tömningsentreprenör, anges nedan

_______________________________________

Uppskattat antal tömningar/ år Preliminärt datum för idrifttagande* (mån, år) 

*Pireva öppnar ett tömningsabonnemang enligt angivna tider och tömning sker sedan regelbundet till annat meddelas.

Övriga upplysningar 
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