Fett-tratten – en liten tratt för ett stort samarbete!
Vad händer när matolja och fett från matlagning hälls ut i vasken?
När du diskar med varmvatten eller häller ut fett och matoljor i vasken så bildas en
fettbeläggning i dina avloppsrör.
När diskvattnet sedan svalnar stelnar fettet och kan bilda hårda proppar i avloppsrören eller
göra så att avloppsrören spricker.
Om det blir stopp eller sprickor i avloppsrören så kan avloppsvatten läcka ut i väggen, i
golvet/taket eller orsaka översvämning. Vattenskador kan bli dyra att reparera och ta lång tid
innan de torkar upp.
Fettet kan även orsaka stopp och andra problem i våra gemensamma avloppsrör ute i gatan, i
avloppsbrunnar och pumpstationer och till slut i avloppsreningsverket.
Fettet bildar hårda avlagringar som är svåra att få bort från avloppsrör och pumpar. Fettet kan
även förstöra reningsprocessen i avloppsreningsverket.

Vi måste samarbeta för att inte fett och olja ska hamna i avloppsvattnet!
Vi behöver din hjälp med att hålla fettet borta från våra gemensamma avloppssystem. Ett
förebyggande arbete behövs även för att minska stopp och sprickor orsakat av matolja och fett
i dina egna avloppsrör, vattenlås och avloppsledningar.

Hur gör vi för att hjälpas åt att få bort fett och oljor från avloppet?
Om stekfettet i stekpannan har stelnat kan du skrapa ur det direkt i den bruna påsen för
matavfall.
Det fett som är fast kan torkas upp med lite hushållspapper. Torka bort feta såser, dressingar,
smör, margarin, olivolja och andra oljor och fett från tallrikar, fat, skålar och annat innan du
diskar.
Det fett som är flytande och matoljor häller du på flaskan med hjälp av fett-tratten och lämnar
till återvinning. Låt stekfett, matolja, flytande matfett och frityroljor svalna först innan du
häller det i flaskan.
Tänk även på att det finns fett och olja i många livsmedelsprodukter och i konserver med
exempelvis makrill, tonfisk, soltorkad tomat, vitlöksklyftor, majonnäs, såser och dressingar.
Undvik att hälla ut detta i vasken och avloppet!

Det är lätt att använda fett-tratten!
✓ Ta fram en tom plastflaska med kork
✓ Skruva av korken och knäpp fast den i locket på fett-tratten
✓ Skruva fast fett-tratten på flaskan
✓ Häll överbliven avsvalnad matolja genom tratten ner i flaskan
✓ När flaskan är full, skruvar du på korken som tillhör flaskan
✓ Torka av tratten och skruva fast den på en ny petflaska
✓ Ta med dig den fulla flaskan till återvinningscentralen
✓ På återvinningscentralen häller du fettet i en tunna som är märkt med matolja
Läs även den bifogade informationsbroschyren som ligger inrullad i din tratt!
Se en kortfilm om hur fett-tratten fungerar på vår hemsida.
www.skurup.se/vatten-och-avlopp
Har du frågor så kontakta vår VA-kundtjänst på tel: 0411-53 64 30
telefontid mellan 10.00-12.00 eller skicka e-post till oss på vakundtjanst@skurup.se

Stort tack på förhand för din hjälp och ett bra samarbete!
VA-enheten
Skurups kommun

