
 
Neðangreindar upplýsingar og spurningar eru að miklu leyti fengnar úr dreifibréfi sem sent var matvælafyrirtækjum í sveitarfélaginu Lysekil í Svíþjóð. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
Borgartúni 12-14 
105 Reykjavík 
Sími: 411-1111 
Netfang: heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is 

 

SVARBLAÐ - FITUSKILJA 

Vinsamlega skilið útfylltu svarblaði innan þriggja vikna frá dagsetningu bréfsins 

Nafn rekstraraðila (lögaðili eða einstaklingur): 
 
 

Nafn fyrirtækis (eins og skráð er í símaskrá): 

Heimilisfang fyrirtækis/starfsstöðvar: 
 
 

Kennitala rekstraraðila: 

Póstnúmer: 
 
 

Símanúmer: 
 

Nafn forsvarsmanns fyrirtækis/tengiliðar: 
 
 

Netfang: 
 

 

Eigandi viðkomandi fasteignar: 
 
 

Símanúmer: 

Heimilisfang: 
 
 

Netfang: 
 

 

Upplýsingar um matvælafyrirtækið. Um hvers konar matvælafyrirtæki er að ræða? Hvaða þættir eru að fara frárennsli í 
tengslum við starfsemi fyrirtækisins (hvað losað er í frárennsli fyrirtækisins?) 

 
 

 

Upplýsingar er varða fituskilju 

Er fituskilja til staðar í frárennsli frá fyrirtækinu?  
□ Nei □ Já 
Ef svarað er já, vinsamlega svarið eftirfarandi spurningum) 

Framleiðandi: 
 
 

Tegund: 

Stærð: 
 
 

Hvenær var búnaðnum komið fyrir? 

Hversu títt er skiljan tæmd? 
 
 

Hver tæmir skiljuna? 

Hvernig er eftirliti með skiljunni háttað? 
 
 

 

 

Nafn þess sem svarar ofangreindu: Dagsetning og staður: 

Svarblaðið skilist til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið heilbrigðiseftirlit@reykjavik.is. 
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UPPLÝSINGAR UM FITURÍKT FRÁRENNSLI OG SKILJUR 

Hreina fitu og steikingarolíu má aldrei að setja í frárennslið. Þessu skal safnað saman og fara í viðeigandi farveg fyrir 

úrgang. Ef starfsemi fyrirtækis þar sem frárennsli getur verið fitu- eða olíuríkt skal það koma sér upp fitugildru. Kostnaður 

við kaup og uppsetningu á fituskilju ásamt tæknilegri útfærslu búnaðarins er á ábyrgð eiganda húsnæðisins og 

matvælafyrirtækisins. 

Dæmi um matvælafyrirtæki þar sem líklegt er að þörf sé á fituskilju: 

 Framleiðslueldhús 

 Veitingastaðir 

 Mötuneyti fyrirtækja og skóla 

 Fyrirtæki þar sem mikill bakstur fer fram (pitsustaðir, bakarí o.þ.h.) 

Fituskiljan er í raun tankur sem frárennsli frá starfseminni er leitt í. Þar setjast þyngri agnir á botninn og fitan flýtur ofan á 

vatnsfasanum og meðhöndlaða frárennslisvatnið heldur leið sinni áfram út í kerfið Það þarf því að tæma gildruna reglulega 

en tíðni ræðst af stærð hennar og umfangi starfseminnar. Fituskilja skal einvörðungu tengd frárennsli frá vöskum, 

uppþvottavélum og gólfniðurföllum. Skiljuna skal staðsetja eins nálægt uppsprettunni og mögulegt er og þannig að auðvelt 

sé að komas að henni og tæma. Stærri skiljur þurfa að vera í sérrými þar sem loftræsting er fullnægjandi eða niðurgrafnar. 

Miða þarf við hámarksrennsli um skiljuna til að reikna út stærð hennar, því meira sem rennslið er, því stærri þarf skiljan að 

vera. Hönnun og virkni fituskilju þarf að vera í samræmi við staðalinn ÍST EN 1825.1. 
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