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Mindre mängder fett från hushåll för att undvika stopp i avlopp och 
översvämning 

 
Överblivet fett som olja och matfett stelnar i avloppet och kan ge upphov till beläggning i rören. Det 
blir stopp i rören och fettet måste tas bort med högtryckstvätt eller skäras bort, vilket är kostsamt 
och tidskrävande både för lägenhetsinnehavaren och Föreningen.  
 
Med anledning av vad som hände i föreningen under september och för att förebygga så har 
Styrelsen försett samtliga medlemmar med 1 stycke ”Tratt” för källsortering av matfett och olja samt 
instruktioner på hur man skall använda Tratten. En viktig åtgärd för att Vi skall undvika en 
upprepning av vad som skedde under september månad. 

Filmning av avloppsrören från köksavloppet visade en fettklump som blockerade hela avloppsröret. 
Förutom översvämning i lägenhet så rann avloppsvatten ner i garaget. För att förebygga och hindra 
att det händer igen så uppmanar styrelsen starkt sina medlemmar att följande åtgärder görs: 
 
Lite fett i en stekpanna kan du torka bort med hushållspapper och slänga med matavfallet eller i 
hushållssoporna. Mycket fett, t.ex. olja från fritering, kan du hälla i en plastflaska med hjälp av 
Tratten alternativt hälla i plastburk eller liknande, försluta och lägga i det gröna kärlet för 
brännbart hushållsavfall.  

 

Överblivet fett som uppkommer i hushållet får ALDRIG hällas ut i avloppet! 

Hur gör vi för att underlätta vår vardag med tanke på den stora risken?! 

 

 

Läs mer i bifogad broschyr alternativt besök www.miljotratten.com 

Tänk på att den som orsakar skadan får betala åtgärderna! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen Brf Silverdalsbacken 

http://www.miljotratten.com/
http://www.miljotratten.com/
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Less amount of grease from household to avoid plaque in the pipes and flood 

 
Used grease from cooking such as oil and butter solidifies in the sewer and can cause plaque in the 
pipes. A stop in the pipes can occur that needs to be removed by high pressure cleaning or cutting, 
which is expensive and time consuming. 

In view of what happened in the association in September and to prevent, the Board (The board of 
the housing society) has provided all members with one piece of "funnel” (Tratt) for sorting of edible 
fats and oils as well as instructions on how to use the funnel. 

Filming of sewage pipes from the kitchen drain showed a fat lump that blocked the entire 
drainage pipe. Besides flooding the apartment so flowed sewage water into the garage. To anticipate 
and prevent it from happening again everyone should do the following: 

Small amounts of fat, for example in a pan, should be wiped off with a paper towel and disposed of 
in the food waste or in the garbage. 

Large amounts of fat, for example deep frying oil, should be poured into a plastic bottle (PET 
flaska) by using the funnel, or you can use another container, sealed and then thrown into 
the green garbage container in the garbage room. 

No kind of grease, fat or oil may be poured into the sewer. 

How do we facilitate our everyday life considering the high risk?! 

 

 

 

Read more in the attached brochure or alternatively visit www.miljotratten.com 

 

Please remember that damage to the sewage system is payed for by whoever caused it personally! 

  

Kind regards, 

The board of the housing society 

http://www.miljotratten.com/
http://www.miljotratten.com/


Miljötratten 
Ett enkelt hjälpmedel för källsortering av matfett och olja

Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera
använd matolja. Miljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett
lock. Korken till flaskan fästs inuti trattlocket, för att sedan återanvändas när flaskan
är  full.   Överbliven matolja  hälls  i  Miljötratten och  flaskan,  som återförsluts  med
trattlocket;  flaskan kan sedan förvaras med övrig källsortering. Trattlocket förhindrar
otrevlig lukt och läckage av matolja. 

När  flaskan  är  full  återvinns  matoljan  enligt  respektive  kommuns  riktlinjer  och
Miljötratten fästs på nästa PET-flaska för fortsatt källsortering. På Miljötrattens lock
kan kommunens ha sin logga och ett kärnfullt kampanjbudskap. 

Teknisk information

Material: SABIC® PP 412MN40 (Safety sheet; Food contact declaration)

Färg (Pantone): Orange, blå, grön

Att dela ut Miljötrattar och skriftlig information till kommuninvånare är en aktiv åtgärd för att
lösa  problemet  som  matfett/olja  orsakar  i  avloppen.  Om  kommunen  dessutom  erbjuder
möjligheten och uppmuntrar till insamling av matoljan så har man vunnit i ytterligare ett steg.
Den återvunna matoljan kan användas exempelvis i biogas- och biodieselframställning eller gå
till fettåtervinning. 

Själva insamlingen måste vara enkel för att så många som möjligt ska bidra. Möjlighet att
lämna in fulla  flaskor  med matolja bör  finnas i  miljörum och på miljöstationer  alternativt
mobila miljöstationer. För insamling finns även Miljöskåpet, som lämpar sig för Miljöstationer
utomhus.

http://miljotratten.ekofunnel.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/SABIC_FCD_412MN40_00900_English.pdf
http://miljotratten.ekofunnel.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/SABIC_MSDS_PP_block_copolymer_412MN40_00900Safety-sheet.pdf
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