Riktlinjer för fettavskiljare
Fett orsakar ofta problem med stopp avloppsledningarna. Därför ställer vi
krav på att fettavskiljare ska finnas i verksamhetslokaler där mat/livsmedel
bereds och tillagas, när de är anslutna till det kommunala spillavloppet.
Upplands-Bro kommuns avloppsledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av
hushållskaraktär. Fett i spillvatten från livsmedelsverksamheter måste därför avskiljas innan
det når kommunens ledningar.
Utsläpp av fett kan orsaka stopp i avloppsledningar eftersom spillvattentemperaturen sjunker i
ledningsnätet, vilket gör att fettet stelnar och fastnar på rörväggarna. Risken för stopp är störst
i små ledningar, som vanligen finns inom fastigheten och närmast utsläppspunkten. Stopp kan
till exempel orsaka översvämning i källare eller utsläpp av orenat spillvatten till sjöar och
vattendrag. Ansamlat fett kan också ge frätskador på betongrör, vilket förkortar livslängden
på ledningsnätet. Det ligger alltså både i fastighetsägarens och VA-huvudmannens intresse att
fett inte släpps ut till ledningsnätet.
Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Upplands-Bro kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning) får fastighetsägare inte släppa ut fett i större mängder.

Verksamheter som behöver fettavskiljare
Alla verksamheter som hanterar större mängder fett ska ha en fettavskiljare. Vanligtvis är det
verksamheter som tillverkar och/eller tillagar livsmedel. Avskiljaren är inte konstruerad för att
ta emot stora utsläpp av fett, såsom frityrolja. Sådant fett ska istället samlas upp och
återvinnas.
Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:








Bageri
Café/konditori
Charkuteri
Slakteri
Gatukök
Pizzeria
Friteringsanläggning








Mottagningskök
Tillagningskök
Personalmatsal
Restaurang
Storkök
Hamburgerbar

Dimensionering
Fettavskiljaren ska vara dimensionerad enligt svensk standard, SS-EN 1825-2, och
konstruerad enligt standard SS-EN 1825-1. Kontakta en leverantör/VVS-konsult/rörinstallatör
för korrekt dimensionering och installation.
Vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar ska vara anslutna till fettavskiljare. Toalett får inte
vara ansluten.

Placering
Vi nyinstallation av fettavskiljare ska den placeras i separat utrymme avskilt från hantering
och förvaring av livsmedel. Utrymmet där avskiljaren placeras ska ha tillfredställande
ventilation för att förhindra dålig lukt. Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning.
Avskiljaren ska även kunna tömmas utan att tömningspersonalen passerar utrymmen där
livsmedel bereds eller förvaras. Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för
tömningsbil får inte överstiga 60 meter.
Befintlig fettavskiljare som är installerad under diskbänken ska tömmas vid tidpunkt då ingen
livsmedelsrelaterad aktivitet pågår i köket.

Tömning
Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov, dock minst två gånger per år enligt UpplandsBro kommuns avfallsföreskrifter.
Eftersom fett klassas som hushållsavfall ska kommunens upphandlade entreprenör anlitas. För
information om godkänd tömningsentreprenör, kontakta Upplands-Bro kommuns
kontaktcenter VA & avfall eller sök på kommunens hemsida, www.upplands-bro.se.
Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.
Vid tömning ska hela avskiljaren tömmas och rengöras och sedan fyllas upp med vatten. Lock
ska efter tömning tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem.

Egenkontroll
I både livsmedelslagstiftningen och Miljöbalken ställs krav på verksamhetsutövares
egenkontroll. I egenkontrollen ingår att kartlägga och bedöma de risker som verksamheten ger
upphov till, t.ex. bräddning av orenat spillvatten till följd av stopp i ledningar. I
egenkontrollen bör bl.a. kontroll av larm och fettskikt ingå.
Tömning av fettavskiljare skall journalföras med datum och underskrift av
renhållningsentreprenör. Journalen ska hållas tillgänglig hos verksamheten för kontroll vid
tillsynsbesök.

Installation
Innan installation av fettavskiljare sker ska byggherren lämna in en bygganmälan till Byggoch miljönämnden. Blankett för bygganmälan finns att hitta på kommunens hemsida.

VA-ritning ska bifogas anmälan. Ritningen ska visa placering av fettavskiljaren med
anslutnings- och avluftningsledningar. En kvalitetsansvarig ska anmälas till och godkännas av
Samhällsbyggnadskontoret innan arbetet med installationen får påbörjas.

Ansvar för fettavskiljare
Det är fastighetsägaren som ansvarar för fettavskiljarens installation, skötsel och underhåll.
Om problem med fett i ledningsnätet uppstår kommer krav omedelbart att ställas på åtgärder
hos den aktuella fastighetsägaren. Fastighetsägare som inte installerar en rätt dimensionerad
fettavskiljare eller följer dessa riktlinjer kan bli ersättningsskyldig för de skador som orsakas.

Frågor
Har du ytterligare frågor?
Kontakta kontaktcenter VA & avfall tel.: 08-581 690 00, e-post: va.avfall@upplands-bro.se
04 50,

