
NEI TIL FETT 

I AVLØPSNETTET

Fett skaper problemer i 
kommunens avløpsnett! 

Hvordan skal nærings-
middelvirksomheter 
håndtere fettholdig 

avløpsvann? 



FETT TETTER

RØRENE

Nærmere informasjon om fett:  
Tønsberg kommune; henvendelse til Servicesenteret, 
tlf. 33 34 80 00, Halfdan Wilhelmsens gate 1 C eller 
postmottak@tonsberg.kommune.no 



VIS FETTVETT I TØNSBERG! 
Utslipp av fett fra virksomheter skaper problemer. 
Når fettholdig avløpsvann kommer ut i avløpsnettet, 
synker temperaturen og fettet stivner og forårsaker 
gjentetting av ledningene. Stopp i avløpsnettet kan føre 
til kjelleroversvømmelser og forurensning. Fettet fører 
til driftsproblemer i pumpestasjoner og ledningsnett, noe 
som gir store kostnader til blant annet oppspylinger og 
utbedringer. Rotter lever av fett- og matrester og vi ønsker 
jo å holde rottebestanden nede. 

OPPSTART AV VIRKSOMHET

Ved oppstart av virksomhet må søker 
sørge for at godkjent fettutskiller blir 
installert på forskriftsmessig måte.



FETTUTSKILLER
En virksomhet som lager eller behandler mat må installere 
fettutskiller. En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at 
fett er lettere enn vann. I avskilleren flyter fett opp til overflaten  
og fjernes, mens vannet renner videre ut i avløpsnettet. 

Behandling av fett skal inngå som en del av 
internkontrollsystemet og er virksomhetens ansvar. 

KONTROLL OG TØMMING
For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og 
rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann 
passere urenset gjennom avskilleren og ut på avløpsnettet. 
Virksomhetene må inngå en fast avtale med godkjent 
firma om tømming av fettutskillere.

NÆRMERE INFORMASJON OM FETT



OBS! Frityrfett skal ikke i avløpet, 
men helles i egne beholdere.

HVORDAN SKAL VI KASTE 
FETTET? 
Frityrfettet stivner hurtigere enn annet fett og skal helles 
i egne beholdere. Virksomheten skal gjøre avtale med 
godkjent firma for henting og transportering av disse til 
egnet mottak, f.eks. Greve der fettet omdannes til biogass 
og blir til drivstoff i bussene. 

NÆRMERE INFORMASJON OM FETT

Tønsberg kommune; henvendelse til Servicesenteret 
tlf. 33 34 80 00, Halfdan Wilhelmsens gate 1 C eller 

postmottak@tonsberg.kommune.no 



FØLG OSS PÅ FACEBOOK

TØN S B E R G KO M M U N E
www.tonsberg.kommune.no

Postboks 2410, 3104 Tønsberg 
Tlf. 33 34 80 00 (mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00) 

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Trykket på 100% resirkulert papir.

VIS FETTVETT

I TØNSBERG


