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Allmänna bestämmelser för fettavskiljare
Senast 2016-01-01 måste livsmedelsverksamheter som är kopplade till det kommunala
ledningsnätet och som släpper ut fett med avloppsvatten installera fettavskiljare eller
motsvarande.
Inledning

Livsmedelsverksamheter släpper i regel ut stora mängder fett till avloppsnätet. Fettet stelnar i
ledningarna och kan orsaka stopp. Fettet i ledningarna kan även göra att svavelväte bildas,
vilket orsakar frätskador på ledningarna. För att förebygga problem i avloppsnätet behöver
vissa verksamheter installera fettavskiljare eller motsvarande.
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är VA-huvudmannen skyldig att avleda och
behandla avloppsvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar eller liknande. Avloppsvatten
med annan karaktär än hushållsspillvatten kan tas emot efter särskild överenskommelse. Dessa
riktlinjer omfattar verksamheter med avloppsvatten som avviker från hushållsspillvatten.
Verksamheter som ska installera avskiljare för fett

Livsmedelsverksamheter som är kopplade till det kommunala avloppsnätet och serverar mer
än 25 portioner i snitt per dag behöver installera en fettavskiljare eller motsvarande. Kravet
omfattar t.ex. restauranger, storkök, livsmedelsindustrier, livsmedelsbutiker, caféer och
gatukök.
Fettavskiljningen ska fungera så att resthalten av fett inte överstiger 100 mg/l. Anläggningen
ska vara tillräckligt dimensionerad (för traditionella fettavskiljare enligt standarden EN 1825)
och det ska finnas möjlighet att ta prover på utgående vatten. Livsmedelsföretagaren ska ta ett
prov varje år på utgående vatten och analysprotokollen ska finnas tillgängliga på företaget i
minst fyra år och kunna visas upp på begäran från miljöenheten eller Herrljunga Vatten AB.
För att installera och dimensionera en fettavskiljare i en verksamhet, kontakta en installatör
eller VVS-konsult. Skicka in blankett ”Anmälan om installation av fettavskiljare” samt
produktblad och ritning över placering för vald fettavskiljare till Herrljunga Vatten AB.
Krav ställs enligt:


ABVA (Allmänna bestämmelser för användandet av Herrljunga kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning). Fastighetsägare får inte tillföra avloppet fett i större
mängd vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.



Boverkets byggregler (BFS 2002:19, BBR 10, avnitt 6:6211). I
spillvatteninstallationer där vattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av
skadliga ämnen, skall behandling av spillvattnet utföras eller avskiljare installeras.
Avlopp från vattenklosetter får inte anslutas till bensin-, olje- eller fettavskiljare.
Avskiljare bör finnas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av fett
som avskiljs vid spillvattnets avkylning.
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Tömningsintervall

Tömning ska ske enligt tillverkarens anvisningar. De fettavskiljare som saknar larm ska
tömmas minst en gång per kvartal. Tömningen ska utföras av kommunens upphandlade
tömningsentreprenör. Livsmedelsföretagaren ska regelbundet kontrollera att fettavskiljningen
fungerar som den ska. Vid bristande skötsel har Herrljunga Vatten AB rätt att beställa
tömning för abonnents räkning. En extra omkostnadsavgift på 20 % tillkommer.
Funktionskontroll och besiktning

Funktionskontroll och besiktning ska göras enligt tillverkarens anvisningar. För traditionella
fettavskiljare ska en omfattande utföras minst vart femte år. Avskiljaren ska då tömmas helt
och besiktigas med avseende på täthet, funktion och elektriska komponenter. Besiktningen
ska i tillämpliga delar motsvara besiktning av oljeavskiljare enligt EN 858-2 och utföras av
sakkunnig. Det senaste besiktningsprotokollet ska finnas tillgängligt hos
livsmedelsföretagaren och kunna visas upp på begäran från miljöenheten eller Herrljunga
Vatten AB.
Uppgifter om fettavskiljning till Herrljunga Vatten AB

Alla anläggningar för fettavskiljning, både nya och befintliga, ska anmälas till Herrljunga
Vatten AB senast 2016-01-01. Därefter görs anmälan i samband med nyinstallation. Anmälan
ska bland annat innehålla information om avskiljarens fabrikat, beteckning och
dimensionering. Det ska även finnas en ritning som visar vart fettavskiljaren finns. Blankett
för anmälan om anläggning för fettavskiljning bifogas men finns även tillgänglig på
Herrljunga Vattens hemsida.
Krav vid störningar

Om det uppkommer problem i ledningsnätet som är orsakat av fett kommer kravet på
fettavskiljning gälla omgående (inom tre månader). Stora mängder rent fett t.ex. frityrolja ska
inte släppas till avloppsnätet, även om man har en fettavskiljare. Oljan ska istället samlas upp
i behållare som hämtas av kommunens tömningsentreprenör. Beställning av fat för
uppsamling av oljan och beställning av hämtning av oljan görs direkt till
tömningsentreprenören.
Övrigt

Utöver dessa riktlinjer finns regler om egenkontroll som innebär att genomförda kontroller och
åtgärder kontinuerligt ska journalföras. Journaler ska tillsammans med provtagningsresultat och
besiktningsprotokoll hållas tillgängliga på företaget för att kunna visas upp för miljöenheten eller
Herrljunga Vatten AB.
Har du frågor?

Kontakt med Herrljunga Vatten AB, tel. 0513 - 220 40
Kontakt med Bygg- och miljöförvaltningen, tel. 0513 - 171 00

Dessa riktlinjer har utarbetats av miljöenheten och Herrljunga Vatten AB, Herrljunga kommun i
december 2014.
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