
Stoppa fettet!
Information till dig som kan vara  

skyldig att ha fettavskiljare 



Vad är en fettavskiljare?
En fettavskiljare separerar fettet i avloppsvattnet. Fettet samlas sedan i en behållare 
som ska tömmas regelbundet. Hur ofta fettavskiljaren behöver tömmas beror på vil-
ken verksamhet du har. I normalfallet töms fettavskiljaren några gånger varje år. 

Varför behöver vi ha fettavskiljare?
Avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel kan innehålla mycket fett.  
När vattnet kyls ner stelnar fettet i ledningarna och kan orsaka stopp med betydande 
skador, till exempel översväm-
ningar och utsläpp av orenat 
avloppsvatten. Det kan också 
betyda stora kostnader för 
renspolning och ersättning till 
drabbade fastighetsägare.

Fettavlagringar bildar också 
svavelväte, en illaluktande och 
giftig gas som ger frätskador 
på betongledningar och är en 
hälsorisk. 

För att förhindra utsläpp av 
större mängder fett ska därför 
enligt allmänna vattentjänstla-
gen fettavskiljare vara installerade i fastigheter som hanterar livsmedel.

Fettavskiljaren - fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns en fettavskiljare, samt att den 
kontrolleras, töms och underhålls enligt de regler som finns. Fastighetsägaren är 
också skyldig att besiktiga fettavskiljaren en gång varje år och att en namngiven kon-
taktperson finns som ansvarar för fettavskiljaren.

• Bagerier

• Caféer

• Cateringverksamhet

• Charkuterier

• Friteringsanläggning

• Gatukök

• Hamburgerbarer

• Konditorier

• Livsmedelsbutiker

• Livsmedelsindustrier

• Mottagningskök

• Personalmatsalar

• Pizzerior

• Restauranger

• Rökerier

• Salladsbarer

• Slakterier

• Storkök

Vilka verksamheter behöver en fettavskiljare?



SOFI: Denna text ovan är krånglig och behöver förtydligas. Hur gör man detta med stads-
arkitektkontoret? Vart? Byggherren, pratade vi inte om fastighetsägare? Varför ska man 
kontakta BKT??

Hur ska fettavskiljaren placeras?
För att minska risken för förorening av livsmedel ska fettavskiljaren helst placeras i ett 
separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel.

Tömning ska helst inte ske i utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lätt att komma åt 
vid rengöring och tömning. 

För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser måste fettavskiljaren samt 
in- och utloppsledningar ha tillräcklig luftning.

I mindre kök kan en lämplig placering vara under diskbänken.



Skaffa fettavskiljare steg för steg
Följande gäller för dig som restaurangägare: 

Om inte fettavskiljare finns i fastigheten, kontakta din fastighetsägare 
för att informera om dessa krav.

Klargör tillsammans med fastighetsägaren vilket ansvar som ligger på 
dig som restaurangägare, gärna genom avtal.

När fettavskiljare är installerad är det viktigt att den dagliga tillsynen 
sköts för att undvika hälsorisker. Detta berör i första hand den typen av 
fettavskiljare som placeras i köket.

Följande gäller för dig som fastighetsägare:

Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering 
och placering av fettavskiljaren. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och 
dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2. 

Gör  en anmälan till Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) 
innan fettavskiljaren installeras. Blanketten hittar du på www.bmb.se, 
eller genom att ringa 0581-810 00 och få den på posten. 

När du fått svar på din anmälan från BMB kan du installera fettavskilja-
ren.

Teckna ett tömningsavtal med en tömningsentreprenör. I avtalet ska du 
namnge en kontaktperson som är ansvarig för fettavskiljaren. Denna 
person ska föra en underhållsjournal över fettavskiljaren.

Skicka in en kopia av tömningsavtalet till Bergslagens kommunalteknik, 
Box 144, 713 21 Nora. 

Har du frågor
Kontakta Bergslagens kommunalteknik, 0587- 55 00 00,  
eller www.bergslagens-kt.se


