
TÖMNING AV FETTAVSKILJAREN  
 
Hela fettavskiljaren ska tömmas, rengöras och återfyllas med vatten minst en gång per 
år eller vid behov/larm.  
Efter tömning ska lock tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem. 

 
 

ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION 
 
1.   Kontakta företag med VVS-kompetens. Be dem om förslag på fettavskiljare som  

är godkänd och dimensionerad enligt standard SS-EN 1825. Fettavskiljaren ska  
vara föresedd med larm. 

 
2.  Utred var fettavskiljaren ska vara placerad. Den ska vara lätt att komma åt vid 

tömning. 
 
3.  Fyll i blanketten ”Anmälan om fettavskiljare”. Blanketten ska, tillsammans med 

installationsritning och produktblad för vald fettavskiljare, skickas till VA-enheten, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du beställer fettavskiljaren. 

 
3. Beställ fettavskiljare och installation. Teckna avtal med tömningsentreprenör godkänd  
  av kommunen. 
 
4.   När installationen är klar ska du anmäla det till VA-enheten. I vissa fall kan personal  
  från VA-enheten behöva närvara vid installationen. 
 
 

MER INFORMATION 
 
VA-enheten, Samhällsbyggnads, tel. 0960-155 00 (växel) 
  
Återvinningsföretag fetter, Norr Retur AB, tel. 0920-22 79 99 

  
Ex. på företag som säljer typgodkända och funktionstestade fettavskiljare 

Nordform mark- och va-system  www.nordform.se 0911-50 00 00 
PTC    www.plastcisterner.se 0910-71 13 90 
Alfa Rör AB/  www.alfaror.se 
Dahlgrens cementgjuteri www.dahlgrenscement.se 0910-77 02 80 
LK Lagerstedt & Krantz www.lksystems.se/sv 08-506 851 00 
Torell Pump AB  www.torellpump.se 08-718 30 40 
MEAG VA-System AB www.meag.se  08-711 28 20 
Wavin   http://se.wavin.com 016-541 00 00 
bia Härdplast AB  www.bia.se  0221-211 30 
ACO Nordic AB  www.acottm.se  031- 338 97 00 
BAGA water technology www.baga.se  031-760 76 55 
Vera Klippan AB  www.veraklippan.se 0435-140 90 
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FETT I AVLOPPET 
 
Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. När vattnet kyls ner i ledningsnätet 
stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom 
igen rören, med bräddningar och källaröversvämningar som följd. 
Fastighetsägaren blir normalt kostnadsansvarig för dessa störningar. 
Höga fetthalter i avloppsvattnet kan dessutom skada betongrör och störa reningen i  
avloppsreningsverket samt medföra luktproblem. 
 
 

VERKSAMHETER SOM BERÖRS 
 
Enligt Boverkets byggnadsregler ska spillvatten som innehåller mer än obetydliga 
mängder av fett behandlas innan det når det kommunala spillvattennätet.   
Exempel på verksamheter som ofta släpper ut fett: 
 

 Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, restaurang, skolor, förskolor, 
pizzeria, salladsbar och gatukök. 

 Anläggning för grillning, ugnsstekning, fritering och stekning. 

 Storkök, mottagningskök, catering. 

 Charkuteri, rökeri. 

 Bageri. 

 Livsmedelsaffärer med chark/kycklinggrill. 
 
Bevakning av att fettavskiljare installeras enligt dessa riktlinjer vi nybyggnation eller 
väsentlig ändring av verksamheten i en befintlig byggnad sker i samband med bygglovs-
granskningen hos Miljö- och byggenheten. 
 
Om problem uppstår i ledningsnätet eller pumpstationer orsakat av fett kommer krav att 
ställas på installation av avskiljare hos den orsakande verksamheten. Fastighetsägaren 
kommer även att debiteras eventuella kostnader i samband med problemet. 
  

FETTAVSKILJARES FUNKTION 
 
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. Fettet stannar i 
avskiljaren, medan vattnet rinner vidare ut till avloppsledningsnätet.  

  
 

 
 
Diskmedel och varmvatten 
Disk- och rengöringsmedel samt andra kemikalier som används ska väljas så att de inte 
stör avskiljarens funktion. Likaså kan för hett vatten störa avskiljningen. 
 
Mat- och frityrolja 
Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare är 
installeras utan ska tillvaratas och återvinnas. 
 
 

KRAV PÅ FETTAVSKILJAREN  
 
Vid nyinstallation av fettavskiljare krävs att den är typgodkänd och dimensionerad enligt 
svensk standard SS-EN 1825-2 . Avskiljaren ska ha larm och möjlighet till provtagning 
ska finnas på utgående avloppsvatten. 
 
Fettavskiljaren ska placeras så att endast köksavlopp eller motsvarande kan passera. 
Den ska vara lätt att tömma, rengöra, inspektera och underhålla. 
 
 

SKÖTSEL AV FETTAVSKILJAREN 
 
Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens skötsel och tömning, samt för stopp eller 
skada orsakad av fettutsläpp p.g.a. bristande fettavskiljning. 
 
Följ alltid drift- och skötselinstruktionerna från tillverkaren av avskiljaren.  
Fettavskiljaren ska kontrolleras regelbundet, minst en gång per månad, med avseende 

på: 
 

 Fettskiktets tjocklek 

 Larmfunktionen (lyft upp givaren i fettskiktet) 

 Utgående vattnets renhet (ta prov från ytan eller i provtagningsbrunn) 

 Vattennivån – ska vara högre än utloppets nivå. 

 Journalföringen av tömningarna. 
 
Fettavskiljaren ska besiktigas en gång per år med avseende på sprickor och liknande.  
En funktionskontroll bör dessutom ske vart femte år. 

Kom ihåg  
Placera larm så att ni ser/hör när det larmar! 
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för 
fettavskiljarens funktion och skötsel ! 


