
SLÄNG FETT PÅ RÄTT SÄTT
Undvik stopp i avloppet

Läs våra 
bästa tips 

här!



Släng fett rätt. Genom att minska mängden fett 
i avloppet så minskar risken för översvämning,  
dålig lukt och skadade avloppsrör.

Vad händer i avloppet?
När du diskar med varmt vatten så rinner fettet från matlagningen 
ner i avloppsledningarna. När fettet kommer ner i avloppsnätet 
stelnar det och fastnar på rörens väggar. Till sist blir det stopp 
vilket kan leda till översvämningar i källaren eller naturen. 

Förutom översvämningar kan fett i avloppen orsaka problem med 
dålig lukt, gasbildningar och frätskador på ledningarna. Det är 
dessutom kostsamt att ta bort fettet från rören.

Vad kan du göra?
För att enkelt ta hand om fettet som blir över från matlagningen 
kan du använda den så kallade fettratten (se bilden här intill). 
Fettratten kan du fästa på en petflaska för att samla fettet i. 
Petflaskan kan du sedan lämna på Reurpunkten Landsvägen 62, 
eller på någon av SÖRABs återvinningscentraler. 

Om du bara har lite fett kvar efter matlagningen kan du ta ett 
vanligt hushållspapper och torka ur med. Pappret slänger du i 
matavfallet.

Tack för att du hjälper oss att slänga fett rätt!



Hej!

Sedan en tid tillbaka har vi sett att allt mer matolja och fett 
hamnar i avloppsnätet i ditt bostadsområde. Det kan till exempel 
handla om margarin och matolja som används vid matlagning.

Vad händer i avloppet?
När vi diskar med varmt vatten så rinner fettet från vår 
matlagning ner i avloppsledningarna. När fettet kommer ner 
i avloppsnätet stelnar det och fastnar på rörens väggar. Till sist 
blir det stopp vilket kan leda till översvämningar i källaren 
eller naturen. Förutom översvämningar kan fett i avloppen 
orsaka problem med dålig lukt, gasbildningar och frätskador på 
ledningarna. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen 
att ta bort fettet från rören.

Vad kan du göra?
För att enkelt ta hand om fettet som blir över från matlagningen 
kan du använda miljötratten. Den fästs på en petflaska som du 
kan samla fettet i. Fettet i petflaskan kan sedan återvinnas på 
stadens återvinningscentraler men kan också slängas direkt i 
hushållssoporna. Om du bara har lite fett kvar efter matlagningen 
kan du ta ett vanligt hushållspapper och torka ur. Pappret slänger 
du sedan i hushållssoporna.

Vi hoppas att du och dina grannar vill hjälpa oss att slänga fett på 
rätt sätt!

Med vänliga hälsningar,

Nina Isaksen
Enhetschef
Sundbyberg Avfall & Vatten

UNDVIK FETT I AVLOPPET
Häll använd matolja i en petflaska 

med hjälp av en fettratt. Petflaskan 
kan du sedan lämna på 

Returpunkten Landsvägen 62, 
eller på någon av SÖRABs 

återvinningscentraler.
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Gratis fettratt

Fettratten finns att hämta 
gratis på Returpunkten 

Landsvägen 62, i 
receptionen Sundbyberg 

Stadshus Östra 
Madenvägen 4 och i 

Förvaltarens reception 
Lötsjövägen 1b.




