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Varför behövs fettavskiljare?
Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker 
temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet stelnar, 
bildar klumpar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Fettet 
som fastnar kan orsaka stopp i ledningar och pumpstationer. I 
olyckliga fall kan sådana stopp leda till översvämningar i källare. Höga 
fetthalter gör det också svårare att rena vattnet i reningsverken. För 
att skydda avloppsledningsnätet, pumpstationer och reningsverken 
ska därför fettavskiljare installeras i verksamheter som ger upphov till 
mycket fett i avloppsvattnet.

Vem ska ha fettavskiljare?
Alla verksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp och 
som tillverkar eller hanterar livsmedel och därför släpper ut fett i 
avloppsvattnet ska ha fettavskiljare. 

Om fastighetsägaren bestrider kravet på fettavskiljare kan denne 
på egen bekostnad ordna provtagning av från fastigheten utgående 
avloppsvatten. Provtagning och analys ska utföras av ackrediterat 
laboratorium. Det momentana gränsvärdet för fett i avloppsvattnet 
är 50 mg/l analyserat som avskiljbart fett.

Följande regler och krav står bakom kravet på fettavskiljare:

• ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun, 
föreskriver att fastighetsägare inte får släppa ut fett i större 
mängder i avloppssystemet. 

• Allmänt råd till Boverkets byggregler (BFS 2011:26, avsnitt 6:641) 
anger att fettavskiljare bör finnas om avloppsvattnet innehåller 
mer än obetydliga mängder fett eller andra ämnen som avskiljs 
när avloppsvattnet kyls ner.

• Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anger att avloppet 
inte får tillföras vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka 
skadligt på avloppsledningsnätet och tillhörande anläggningars 
funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet.



3

Vad händer om jag ej installerar fettavskiljare?
1  Borgholm Energi kan stänga av inkommande vatten till berörd 
fastighet där verksamheten bedrivs

2  Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, byte eller 
dylikt av berört ledningsnät.

Så fungerar fettavskiljare
När vattnet rinner med rätt hastighet och rätt temperatur genom 
fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det 
första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. 
Fettet stannar i avskiljaren och kan sedan sugas bort, medan vattnet 
rinner vidare ut till avloppsledningsnätet.

En fettavskiljare måste tömmas och rengöras regelbundet, annars 
kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så 
tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. Det finns 
också en risk att avskilt fett bryts ned så att det bildas gaser som 
kan ge dålig lukt och medföra hälsorisker. En fettavskiljare ska alltså 
tömmas innan den blir full. Fettavskiljaren måste också återfyllas med 
vatten efter tömning, annars kommer fettet att passera avskiljaren 
och följa med avloppsvattnet ut i avloppsledningarna.

Fettavskiljare är inte konstruerade för att ta emot större mängder fett 
på en gång. Frityrolja och liknande kan därför inte tömmas direkt ner 
i avskiljaren. Sådant fett ska istället samlas upp och återvinnas av ett 
ackrediterat fettåtervinningsföretag. Tvål, tvättmedel, stearin, plast 
och målarfärg är exempel på produkter som tillverkas av återvunnet 
fett. 

Exempel på verksamheter som  behöver fettavskiljare
Livsmedelsindustri
Catering
Pizzeria 
Charkuteri
Gatukök 
Grill

Restaurang
Rökeri
Konditori
Slakteri
Livsmedelsbutik
Storkök
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Genom fettavskiljare ska endast köksavlopp från vaskar, diskmaskiner 
och golvbrunnar eller motsvarande passera. Övrigt avlopp, exempelvis 
toalettavloppsvatten, får inte anslutas till avskiljaren.

Fettet som töms ur fettavskiljaren rötas vid reningsverket i Borgholm 
och blir till gas som ger värme till reningsverket.

Tekniska krav på fettavskiljare
Fettavskiljaren ska uppfylla följande krav:

• Den ska vara utformad enligt europastandarden SS-EN 1825-1 
och dimensionerad efter verksamhetens avloppsvattenflöde 
enligt SS-EN 1825-2.

• Den ska vara typgodkänd och funktionstestad enligt gällande 
normer.

• Den ska vara utrustad med möjlighet till provtagning.

• Den ska vara utrustad med fungerande larm. 

Dimensioneringen av fettavskiljare för livsmedelsverksamheter kan 
uppskattas med hjälp av följande tabell: 

Fett

Fettet flyter upp till ytan

Inspektions- och tömningslock Tömningsrör

Inlopp

Utlopp

Vatten

Slam

Tyngre partiklar 
som kaffesump 
och matrester 
sjunker till 
botten
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Matportioner per dag
Dimensionerande 

flöde (l/s)

Upp till 200 2

200-400 4

401-700 7

701-1000 10

Mer än 1001 Special

Antalet matportioner kan beräknas genom att multiplicera antalet 
sittplatser med 3. Verksamhetens vattenflöde (l/s) får inte överstiga 
avskiljarens kapacitet. Flödet avgörs av antalet kranar, vaskar och 
diskmaskiner som är anslutna till fettavskiljaren. För att få korrekt 
storlek på fettavskiljaren ska man även ta hänsyn till beräknad 
fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel. Med en 
feldimensionerad fettavskiljare fångas inte allt fett upp i avskiljaren. 

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att dimensionering och inkoppling är 
utförd på rätt sätt. Kontakta en återförsäljare, VVS-firma eller VVS-konsult 
för hjälp med beräkning och installation! 

Placering
Fettavskiljaren ska vara placerad i ett separat utrymme, avskilt 
från hantering och förvaring av livsmedel. Fettavskiljaren ska 
vara lättåtkomlig för tömning och tillsyn. Sugslangar och annan 
utrustning som krävs för att tömma fettavskiljaren får inte dras 
genom utrymmen där man hanterar och förvarar livsmedel. 

Installation av fettavskiljare ska ske så att krav på god arbetsmiljö 
vid tömning av fettavskiljaren uppfylls. Vissa krav återfinns i 
renhållningsföreskrifterna för Borgholms kommun. Det åligger 
fastighetsägaren att se till att kraven är uppfyllda.

För lokaler där alla typer av avloppsvatten mynnar ut i samma 
avloppsledning finns det fettavskiljare som placeras under diskbänken 
och där fettet samlas i lådor som verksamhetsutövaren tömmer. Fett 
från sådana avskiljare ska samlas upp och hämtas av ackrediterat 
fettåtervinningsföretag.
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Tömning och tillsyn
Borgholm Energi ansvarar för tömning av fettavskiljare men 
tömningen utförs av Borgholm Energis entreprenör. Borgholm 
Energi fastställer ett tömningsschema för alla fettavskiljare som är 
kopplade till det kommunala avloppsledningsnätet. Borgholm Energi 
eller fastighetsägare kan vid behov begära schemaläggning med tätare 
tömningsintervall. Fastighetsägare kan ansöka till Borgholm Energi 
om glesare tömningsintervall än schemalagt. Ansökan ska vara 
skriftlig och innehålla uppgifter om fettavskiljarens dimensionering 
och belastning. Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att 
skriftligen meddela Borgholm Energi om uppehåll i tömningen 
ska göras, vid exempelvis renovering, eller om en verksamhet går i 
konkurs.

Efter varje tömning ska fettavskiljaren återfyllas med vatten, vilket 
fastighetsägaren ansvarar för. Fastighetsägaren ansvarar för att 
rengöring sker och för att fettavskiljarens funktion regelbundet 
kontrolleras, t.ex. med avseende på sprickor, funktion och larm.  
Borgholm Energi kräver att dokumentation av kontroller finns 
tillgängligt för inspektion. För kontroller kan en VVS-firma eller 
VVS-konsult anlitas.

Att tänka på vid installation av fettavskiljare
• Kontakta en återförsäljare, VVS-firma eller VVS-konsult för 

hjälp med dimensionering.

• Kontrollera att de tekniska kraven samt kraven för placering 
och tömning av fettavskiljaren uppfylls.

• Kontakta kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att ta 
reda på om installationen kräver en bygganmälan.

• Skicka blanketten Anmälan om installation av fettavskiljare till 
Borgholm Energi innan fettavskiljaren tas i bruk. Blanketten 
finns på Borgholm Energis hemsida: www.borgholmenergi.se

Tänk på att 
placera larmet 
så att det syns 
och hörs när det 
larmar! 
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Fettavskiljare anslutna till enskilda avlopp
Fettavskiljare anslutna till enskilt avlopp ska tömmas enligt 
anläggningens tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden eller minst 
en gång per år. Tömningar beställs hos Borgholm Energis entreprenör. 
Fastighetsägaren ansvarar för att tömning utförs.

Kontakt
Tömningsschema, avfallstaxa och annan information finns på 
Borgholm Energis hemsida: www.borgholmenergi.se.

Vid frågor rörande fakturor och abonnemang är du välkommen att 
kontakta Borgholm Energi, tfn 0485–883 00. 

Frågor rörande tömning av fettavskiljare besvaras av 
Borgholm Energis entreprenör. Telefonnummer finns på  
www.borgholmenergi.se eller fås genom att kontakta Borgholm 
Energis kundtjänst på numret ovan.

Vid frågor kring bygganmälan, ska du kontakta kommunens 
Samhällsbyggnadsförvaltning, 0485–880 00. 
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