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Fettavskiljare - Gällande regler och krav för installation av
fettavskiljare i Luleå kommun
Bilaga:
Information om regler och krav vid installation av fettavskiljare

Ärendebeskrivning
Luleå kommuns avloppsledningar är dimensionerade för att ta emot
spillvatten av hushållskaraktär. Fett i spillvatten från livsmedelsverksamheter
måste därför avskiljas innan det når det allmänna ledningsnätet.
Fett som släpps ut i avloppet stelnar och skapar driftproblem när det når
ledningarna i marken, där vattnets temperatur är lägre. Stopp i avloppsrören
kan i värsta fall orsaka källaröversvämningar eller bräddningar/utsläpp av
orenat avloppsvatten. Fett orsakar dålig lukt, gasbildning och frätskador på
ledningsrören och har dessutom en negativ inverkan på den biologiska
reningen vid avloppsreningsverken. Problemen genererar stora kostnader för
tekniska förvaltningen.
För att minimera stopp i avloppsrör på grund av fett, ska fettavskiljare
sålunda vara installerade i fastigheter med livsmedelsverksamhet.
Under 2011 inventerades livsmedelsverksamheter i kommunala fastigheter t
ex kök i skolor och förskolor. 2012 inventeras övriga fastigheter där
livsmedelsverksamhet bedrivs, t ex restauranger och gatukök. Totalt
inventeras drygt 400 objekt. Befintliga fettavskiljare funktionskontrollbesiktigas. Om fettavskiljare saknas, eller om befintlig fettavskiljare inte
fungerar på tillfredsställande sätt, erhåller fastighetsägaren ett åtgärdsförslag.
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För att en fettavskiljare ska fungera måste den ha rätt storlek, vara av rätt
konstruktion samt driftas och underhållas tillfredsställande. Fettavskiljare ska
vara dimensionerade enligt svensk standard, SS EN 1825-2, och vara
konstruerade enligt SS EN 1825-1. Fettavskiljare ska tömmas regelbundet.
Enligt svensk standard ska fettavskiljare tömmas minst en gång per månad
om inte drifterfarenheter visar att tätare tömningsintervall krävs eller glesare
tömningsintervall är tillräckligt. Tekniska förvaltningen har för avsikt att
fr.o.m. 2013 kräva att fettavskiljare töms minst fyra gånger per år.
Funktionskontroll av fettavskiljare ska utföras vartannat år.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

förvaltningens arbete med fettavskiljare genomförs enligt bifogat
informationsdokument; Fettavskiljare - Information om gällande regler
och krav för installation av fettavskiljare i Luleå kommun.

Arbets- och personalutskottet
Tekniska förvaltningen föredrar ärendet. Till 2017 är hälften av de s k
livsmedelsfastigheterna åtgärdade. Därefter åtgärdas fastigheterna vid
ombyggnation eller verksamhetsförändring.

Proposition
Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningens
arbete med fettavskiljare genomförs enligt bifogat informationsdokument;
Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av
fettavskiljare i Luleå kommun.
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Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningens
arbete med fettavskiljare genomförs enligt bifogat informationsdokument;
Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av
fettavskiljare i Luleå kommun.
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