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FETT PÅ RÄTT SÄTT
för livsmedelsverksamheter
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Fettavfall ska återvinnas
Fettavfall är ett hushållsavfall som ska tas om hand på ett hälso- och miljömäs-

sigt riktigt sätt av avfallsproducenten. Man skiljer på överblivet fettavfall och 

fettavskiljaravfall. Överblivet använt fett, till exempel frityrolja, stekfett och 

inläggningsoljor ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för fettåtervinning. 

Fastighetsägaren ska se till att det finns ett hämtningsabonnemang hos Borås 

Energi och Miljö. 

Varför ska man ha en fettavskiljare?
Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från 

hushåll, till exempel vatten från toalett, hygien, tvätt och disk. Spillvatten från 

lokaler där livsmedel produceras eller behandlas kan inte tas emot utan att en 

fettavskiljning har gjorts innan spillvattnet lämnar fastigheten eftersom det 

ofta innehåller mycket fett.

Om oönskade ämnen tillförs spillvattnet ska dessa ämnen skiljas ut ur spillvatt-

net innan det släpps ut i den allmänna VA-anläggningen. (LAV 2006:412)

Fett som släpps ut i spillvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och 

fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk vilket kan orsaka 

stopp som medför källaröversvämning eller utsläpp av orenat spillvatten direkt 

till vattenmiljön. Ledningarna skadas genom frätning då fettet bryts ner, sam-

tidigt som hälsofarliga, illaluktande gaser bildas till exempel giftigt svavelväte. 

Fettet kan även locka till sig råttor i fastigheten via ledningsnätet.
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Hur fungerar fettavskiljaren?
Där fetthaltigt spillvatten uppstår måste fettavskiljare installeras. Fettavskil-

jaren är fastighetens säkerhetsanordning som förhindrar att fetthaltigt spill-

vatten och sediment släpps ut till ledningsnätet.

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett har lägre densitet än vatten.

När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten 

i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack och 

ett renat vatten kan sedan ledas vidare till avloppet (se figur nedan). En fettav-

skiljare måste tömmas och rengöras regelbundet. Slarvar man med det kommer 

den dimensionerade fettvolymen att överskridas med fett-utsläpp som följd.

Det är viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad 

och att avskiljaren töms tillräckligt ofta för att 

bibehålla sin funktion. Mängden redan avskilt se-

diment och fett påverkar hur effektivt fettavskil-

jaren fortsätter avskilja inkommande fetthaltigt 

vatten. Är intervallet mellan tömningar för långt 

finns risken att fettet inte hinner avskiljas, utan 

följer med spillvattnet ut. Risken finns också att 

avskilt fett bryts ned så att gaser bildas med dålig lukt och hälsorisker i lokalen.

Endast mindre mängder fett ska tillföras en fettavskiljare. Avskiljaren är inte 

konstruerad för att ta emot större mängder fett såsom frityrolja, då den endast 

är avsedd att avskilja fetthaltigt vatten. Det är därför inte tillåtet att tömma 

frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska istället samlas upp 

och återvinnas.

Matportioner 
per dag

Dimensionerande
flöde (L/S)

-200 2

201-400 4

401-700 7

701-100 10

1001- Kontakta oss
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Avfall från restaurang, storkök och hotell
Reglerna kring avfallshantering är många och det är inte lätt för företag eller 

annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt är det en skyldighet att 

känna till reglerna. På alla företag uppkommer avfall av olika slag. Hushållsavfall 

i fikarum och matsalar, avfall med verksamhetsavfall i form av spill från produk-

tionen och material med producentansvar som t.ex. förpackningar och retur-

papper. Dina skyldigheter som näringsidkare och verksamhetsutövare är att 

hantera avfall så att människors hälsa eller miljö inte tar skada. Dessutom gäller 

att ingen får skräpa ned utomhus. 

1. Avfallet som uppstår till följd av att människor vistas i en lokal är hushållsav-

fall. Det handlar t.ex. om avfall från personalmatsalar, toaletter och städning. 

Även matavfall och slam från fettavskiljare hos restauranger är hushållsavfall. 

Hushållsavfall får endast hanteras av kommunen eller den entreprenör som 

kommunen anlitat. Avtal med kommunen ska finnas för samtliga verksamheter 

där hushållsavfall uppkommer.

2. Verksamhetsavfall kan delas in i olika grupper av avfall: farligt avfall, produ-

centansvarsavfall, elavfall, avfall till återanvändning, avfall till återvinning, orga-

niskt avfall, brännbart avfall och avfall till deponi. Du som är verksamhetsutöva-

re är skyldig att sortera ut verksamhetsavfall och omhänderta dessa fraktioner 

var för sig. 

a. Farligt avfall: Allt farligt avfall ska lämnas direkt på Sobacken. Registrera 

ankomst vid vågen. Som farligt avfall räknas batterier, elektronik, glykol, lampor, 

olja, färgrester. 

b. Producentansvar: Företag som vill sköta hanteringen av förpackningar och 

tidningar själva lämnar till Ad Infinitums företagsåtervinningsstation på Öde-

gärdsgatan 14, Borås. Observera att övriga återvinningsstationer är till för 

privata hushåll.

c. Övrigt verksamhetsavfall: Avtal måste finnas med en mottagare av detta 

avfall, antingen genom kommunen eller via annan valfri avfallsentreprenör. För 

att kunna lämna avfall som företagare till en återvinningscentral krävs ett be-

sökskort som även fungerar som passerkort på Lusharpan. Besöken faktureras 

månadsvis. 
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När behövs en fettavskiljare?
För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara instal-

lerad i fastigheter med livsmedelshantering. Exempel på verksamheter som 

släpper ut mycket fett:

•  Bageri   •  Catering  •  Konditori  

•  Charkuteri  •  Café    •  Personalmatsal 

•  Restaurang   •  Storkök  •  Salladsbar  

•  Rökeri   •  Hamburgerbar   •  Mottagningskök

•  Gatukök   •  Slakteri  •  Pizzeria  

•  Friteringsanläggning •  Livsmedelsbutik  •  Livsmedelsindustri

•  Förskolor  •  Skolkök

Om verksamheten har en industriell diskmaskin så är den förmodligen av sådan 

karaktär att en fettavskiljare behöver installeras, oavsett vilken typ av verksam-

het som bedrivs.

Observera att spillvatten från exempelvis mejeri, osttillverkning och fiskbered-

ning ofta inte renas tillräckligt effektivt med fettavskiljare. Här kan behövas 

ytterligare reningssteg, till exempel slamavskiljning.

Fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers 

utsläpp till ledningsnätet inför VA-huvudmannen, och för att rätt dimensionerad 

och typgodkänd fettavskiljare finns installerad utifrån den verksamhet som 

bedrivs på fastigheten. Därför är det viktigt att fastighetsägaren har kännedom 

om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls 

och töms enligt gällande regler och att kontroll av anläggningens funktion sker 

minst en gång om året.

Om det saknas fettavskiljare i en verksamhet kan VA-huvudmannen ställa krav 

på fastighetsägaren att installera en inom rimlig tid.
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Anmäla verksamhetsförändringar
Verksamhetsförändring som kan påverka mängden fett i avloppet behöver 

anmälas till både miljöförvaltningen Borås Stad och Borås Energi och Miljö AB. 

En verksamhetsförändring kan vara om verksamheten utökas, läggs ner, byter 

verksamhetsägare och/eller fastighetsägare.

Skötsel, kontroll och tömning av fettavskiljare

Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ansvar för att anlägg-

ningen fungerar tillfredsställande samt att tillsyn och underhåll genomförs. Det 

regleras inom ramen för förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 

(SFS 1998:901). I egenkontrollen ingår att kartlägga och bedöma de risker som 

verksamheten ger upphov till, till exempel bräddning av orenat spillvatten till 

följd av stopp i ledningar. I egenkontrollen bör även kontroll av larm och fettskikt 

ingå.

Drift och underhåll måste ske löpande enligt standard SS EN 1825-2.

• Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov – minst 4 ggr/år.

• Hela avskiljaren ska tömmas och rengöras.

• Fettavskiljaren måste fyllas med vatten direkt efter tömningen, i annat fall 

kan fett följa med ut i avloppet när nivån når utloppsröret. Borås Energi och 

Miljö ansvarar för återfyllnad.

• Kontroll av ljud- och ljussignal i larmet om sådant finns genom att givaren 

lyfts upp. Rengöring av givaren i samband med kontrollen.

Fettavskiljarens lock ska lätt kunna öppnas av en person och inga föremål, jord, 

grus, snö, is, rost eller liknande får blockera vägen till eller runt avskiljaren. Om 

fettavskiljaren har larm installerat är det viktigt att se till att den som vistas 

dagligen i lokalen vet vad ljus- och ljudlarmet avser. Om fett- eller slamskiktet 

blir för tjockt innan ordinarie tömning, behöver extra tömning beställas.
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Tillsatsmedel

Tillsatsmedel skall inte användas. Borås Energi och Miljös bedömning är att den 

bästa metoden för att skydda den allmänna va-anläggningen mot fett är, att ha 

en godkänd fettavskiljare installerad med tillräckligt frekvent tömningsintervall.

Tillsatsmedel medför att fettet inte kan avskiljas gravimetriskt.  Idag finns en 

mängd produkter vars syfte är att minska behov av tömning samt reducera 

lukt genom att snabba på nedbrytningen av fett. Vid tillsats av medel förstörs 

den gravimetriska effekten och fettet spolas ut ur fettavskiljaren. Att få till en 

optimal nedbrytning av fett, genom bakterier, i fettavskiljaren kräver att det 

finns gott om syre närvarande och en uppehållstid som medför att nedbrytning 

kan ske. Luktproblem innebär oftast att det finns otillräckligt med syre och det 

produceras svavelväte, som luktar mycket obehagligt. Tillsatsmedlens uppgift 

är att påskynda nedbrytning, vilket innebär mer krav på syre och att luktproble-

men kan förvärras.
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Installation av fettavskiljare
1. Kontakta en VVS-konsult eller VVS-entreprenör för att ta fram dimensione-

ringsunderlag för fettavskiljaren baserat på verksamhet och vattenflöde, för val 

av storlek och typ, lämplig placering och tömningsinstallation.

2. Samråd tidigt med Borås Energi och Miljö, avseende placering av fettavskiljare 

för lämplig åtkomst vid tömning. Anmälan genomförs till Borås Energi och Miljö. 

Vid anmälan kontrolleras att Borås Energi och Miljös krav uppfylls och tömnings-

intervall fastställs. I och med anmälan kommer fettavskiljaren ha abonnemang 

för tömning, och faktureras i samband med andra fakturor från Borås Energi och 

Miljö. Önskas separat faktura för tömning av fettavskiljare, kontakta oss.

3. Ansök om bygglov alternativt gör en anmälan minst 6 veckor före installation, 

till Borås Energi och Miljö. De samråder därefter med VA-huvudmannen. Redovi-

sa dimensioneringsunderlag, fettavskiljarens storlek, fabrikat och installation i 

bygglovet och anmälan.

4. Anmäl till VA-huvudmannen och Bygg- och miljöförvaltningen eller motsvaran-

de när installationen är klar.

Bifoga till Borås Energi och Miljö

• Konstruktionsritning/produktdatablad

• Situationsplan/ritning som visar fettavskiljarens placering

• Dimensioneringsunderlag

Bifoga till bygglov

• Kontrollplan enligt PBL.

• Namn på kontrollansvarig.
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För att en fettavskiljarinstallation ska vara godkänd 
gäller:

• Storlek, installation, drift och underhåll ska utföras enligt SS-EN 1825-2 och 

SS-EN 1825-1.

• Fettavskiljaren ska vara typgodkänd inklusive slamdel.

• Fasta tömningsrör i fettavskiljaren är inte tillåtet.

• Brunnar till markförlagda fettavskiljare ska vara försedda med godkänt fall-

skydd.

• Avskiljaren ska ha en avluftning ut från fastigheten och utrymmet där avskil-

jaren placeras ska ha tillfredsställande ventilation för att förhindra dålig lukt.

• Avskiljaren får inte placeras i en lokal där man hanterar livsmedel eller i lik-

nande utrymmen där man vid tömning måste passera eller dra slang därige-

nom.

• Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, 

men inte avlopp från toalett och hygienutrymmen.

• Teckna ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren hos Borås Energi och 

Miljö.

• Tömning av fettavskiljaren skall vara möjligt att genomföras i marknivå. Redo-

göra för var tömningsanordningen finns.

Råd vid placering av fettavskiljaren

• Fettavskiljaren placeras lämpligen utomhus i mark.

• För tömningspersonalens säkerhet ska en lämplig ställning finnas att stå på 

vid besökstillfället om avskiljaren är hög eller placerad på ett högt underlag, 

eller fallskydd på den nedgrävda fettavskiljaren.

• Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning och invändig rengöring.

• God belysning i, ovanför och vid avskiljaren är också nödvändigt för tömnings-

entreprenören att kunna utföra ett bra arbete.

• För att underlätta rengöring i samband med tömning är det bra om det finns 

tillgång till spolslang med varmvatten i närheten.
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Lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster och ABVA

VA-huvudmannen

• VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i 

en väsentlig mån avviker från hushållsspillvatten.

• Om problem med fett i ledningsnätet uppstår kan VA-huvudmannen ställa 

krav på omedelbara åtgärder hos den aktuella fastighetsägaren, ex under-

hållsspolning.

• VA-huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägarens möjlighet 

att nyttja avloppsanläggningen, genom vattenavstängning.

Fastighetsägaren

• Fastighetsägare får inte tillföra avloppet vätskor, ämnen eller föremål, till 

exempel fett i större mängd, som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller 

anläggningens funktion eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet, till 

exempel stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning och försämrad slamkvali-

tet.

• Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig vid stopp, skada eller annan 

olägenhet som orsakats av att fettavskiljare saknas eller inte fungerar som 

den ska.

• Om en fastighetsägare trots skriftlig tillsägning inte installerar en rätt dimen-

sionerad fettavskiljare eller följer dessa riktlinjer kan vattnet stängas av.

Boverkets Byggregler (BFS 2011:6, 
BBR18)
I spillvatteninstallationer där vattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder 

av skadliga ämnen ska spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras. Utform-

ningen av avskiljare ska säkerställa att det avskilda inte kan släppas ut okon-

trollerat eller oavsiktligt.
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Allmänt råd

Avskiljare bör finnas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder 

av:

• Slam eller fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar.

• Fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning.

• Olja och andra i vatten olösliga ämnen.

Fettavskiljare kan utformas enligt SS-EN 1825-2.

Kostnader för fettavskiljare
• Projekteringskostnader ca 10 000 kr totalt från en vvs-konsult.

Inomhusmontage

• Materialkostnad ca 40 – 70 000 kr.

• Installation mellan 50 – 100 000 kr.

Utomhus

• Materialkostnad ca 40 – 100 000 kr.

• Schaktning ca 50 – 100 000 kr.

• Installation ca 10 – 30 000 kr.

Löpande kostnader

• Besiktningskostnader ca 2 000 kr

• Tömning ca 1 500 – 3 000 kr/tömning

• Service ca 500 – 1 500 kr/gång

• Biologisk behandling inkl. service ca 1 000 kr/månad

• Kostnader för åtgärder (till exempel spolningskostnad och skadestånd) om 

fettutsläpp sker på grund av dålig funktion hos avskiljaren, bristande drift 

underhåll, för gles tömning eller avsaknad av fettavskiljare.
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Kundcenter 020-97 13 00
www.borasem.se


