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Sammanfattning
Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen har genomfört ett projekt i sammarbete med VIVAB, om
miljötillsyn på livsmedelsverksamheter. Tillsynen fokuserades kring avloppsutsläpp men
också på avfallshantering i pumpstationen Krukmakarens upptagningsområde i Falkenbergs
Centralort. Genom inspektioner och telefonsamtal har tillsynen genomförts på 31st
verksamhetsutövare. 52 % av dem samlar upp fett från verksamheten, 42 % har fettavskiljare
och majoriteten sköter avfallshanteringen på ett godtagbart sätt. På det senare fick dock 15 %
anmärkningar vilka dock åtgärdades snabbt. Framöver ska VIVAB leda uppföljningsarbetet
av projektet.

Introduktion
Miljöpåverkan från avfallshantering berör direkt eller indirekt flera miljömål bl.a. god
bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan samt giftfri miljö. Naturvårdsverket har föreslagit
etappmål där matavfallet ska minska med 20 procent från 2010 års nivå till 2015.
Miljöpåvekan från breddningar i avloppsystemen berör också flera miljömål nämligen ingen
övergödning samt giftfri miljö. Breddningar inträffar ofta på grund av den ökade fetthalten i
avloppsvattnet från dagens brukare. Breddningar har vidare stor miljöeffekt eftersom det
handlar om att orenat avloppsvatten går direkt ut till recipient. Bidraget av fett till
avloppssystemet kommer dock naturligtvis både från verksamhetsutövare och från
privatpersoner. En punkt i centrala Falkenberg där det vid flera tillfällen varit problem och
där avloppsvatten breddat ut i Ätran, är pumpstationen vid kvarteret Krukmakaren. Denna
pumpstation tar emot avloppsvatten från ett trettiotal livsmedelsidkare i närområdet.
Miljö och hälsoskyddskontoret har därför genomfört ett projekt i sammarbete med VIVAB,
med miljötillsyn på livsmedelsverksamheter där tillsynen fokuseras kring avloppsutsläpp men
också på avfallshantering. Enligt EUs avfallstrappa står avfallsminimering högst i

priorinteringen. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite
avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska resursanvändningen och påverkan på
miljön. I nästa steg finns återanvändning och det tredje steget är återvinninning.
Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.
Som ett sista alternativ finns också deponering.
Målen i projektet är i förlängningen att matavfallet i större utsträckning ska gå till
biogasutvinning och att fett samlas upp för återanvändning. Vidare att förpackningsavfallet
från dessa verksamheter ska utsorteras, återvinnas och att bidraget av fett till avloppssystemet
minimeras. I ett tidigare projekt har de största butikerna i Falkenbergs kommun fått
miljötillsyn men i detta projekt har Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen fokuserat på
livsmedelsverksamheter i Krukmakarens upptagningsområde. Denna redovisning samt
information om projektet vid Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningens decembermöte på Gitts
gård Falkenberg 2013-12-11, avslutar det här projektet för Miljö- och
Hälsoskyddsförvaltningens del. Framöver är det att VIVAB ska leda uppföljningsarbetet.
Vivab kommer att ställa krav på fettavskiljare under början på nästa år.

Material och Metoder
Projektet planerades tillsammans med VIVAB och livsmedelsverksamheter valdes ut med
hjälp av VIVABS kartor på avloppsnätet i centrala Falkenberg. Det främsta kriteriet var att de
skulle vara belägna inom pumpstationen Krukmakarens upptagningsområde. Genom
inspektioner och telefonsamtal har tillsyn bedrivits. Vid flera av inspektionerna deltog också
VIVABs. För att lösa vissa avvikelser när det gäller avfallshanteringen har dialog genomförts
med fastighetsägare, vaktmästare och bostadsbolag. Totalt fick 31 livsmedelsverksamheter
inom pumpstationen krukmakerens upptagningsområde tillsyn inom detta projekt vilket är i
stor sett alla som bedriver livsmedelsverksamhet inom detta område.
En timavgift har tagits ut för tillsynen och har bestämts och beräknats till en timmas
handläggningstid. Timtaxan för innevarande år (2013) är satt till 811 kr.

Resultat och diskussion
När det gäller att samla upp fett från stekborden etc. har 52 % någon form av
uppsamlingssystem för detta, medan 48 % slänger det i brännbart alt. spolar ut det med
diskvattnet, Fig. 1. Det som inte syns i denna statistik är dock vilken typ av verksamhet det
handlar om. En större restaurang med friterade produkter har t.ex. en större avfallsmängd när
det gäller fett än en pizzeria med mycket avhämtning. Att samla upp sitt fett till
återanvändning istället för att slänga det i brännbart är i enlighet med EUs avfallstrappa där
återanvändning ligger före energiutvinning i hierarkin. Egentligen bör fler av
livsmedelsverksamheterna skaffa system för återvinning av fett. Det beror dock på vilken
matavfallsmängd man producerar som i sin tur bl.a. beror på produktionsmängd, samt återigen
vilken typ av verksamhet det rör sig om.
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Fig. 1. Andel livsmedelsidkare som samlar upp resp. spolar ut/slänger fett i brännbart

När det gäller fettavskiljare visade tillsynen att 44 % av verksamheterna har fettavskiljare.
Vissa har larm och andra inte. Intrycket var också att de som inte har larm bör se över de
rutiner man har för tömningar. Teoretisk kan det vara så att fettavskiljaren är full fastän man
fortfarande har passage ut i avloppsnätet. Det behöver alltså inte vara så att det blir stopp i
avloppet bara för att fettavskiljaren är full. Ett larm bör därför vara obligatoriskt vid
nyinstallation samt för komplettering på de befintliga fettavskiljarna. 55 % av
verksamhetsutövarna saknar dock fettavskiljare fastän det i VIVABS, ABVA står att
fastighetsägare får inte tillföra fett i större mängd till avloppet.
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Fig. 2. Andel livsmedelsidkare med eller utan fettavskiljare.

55 % saknar fettavskiljare

När det gäller avfallshanteringen skötte sig majoriteten av livsmedelsverksamheterna på ett
godtagbart sätt. Ett sätt att minimera uppkomsten av avfall visades upp av en större
livsmedelsbutik där man genom att märka vissa varor med: ”ät snart kort datum” har kraftigt
minskat uppkomsten av matavfall. I två fall kom det in klagomål på avfallshanteringen på
vissa verksamheter under projektets gång och vid tillsynen fick 15 % av totala mängden
besökta verksamhetsutövare, anmärkningar. Avvikelserna kunde handla om att man behövde
införskaffa nya kärl för fler fraktioner eller att de befintliga kärlen inte räckte till för att
sorteringen enligt miljöbalken skulle uppfyllas. I några fall krävdes det samordning från flera
verksamhetsutövare med berörd fastighetsägare eller vaktmästare. Samtliga avikelser är nu
åtgärdade. Vid inspektionerna påpekades också kraven på egenkontroll enligt Miljöbalken.
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Fig. 3. Andel livsmedelsidkare med anmärkning på avfallssorteringen.
Många av de besökta verksamhetsutövarna hade synpunkter på att en handläggningsavgift
togs ut. Man menade att eftersom de redan betalar årsavgift till MHF för livsmedelstillsynen,
är ytterligare en avgift inte motiverad. En av verksamhetsutövarna har överklagat avgiften till
Länsstyrelsen i Halland. De senare avslog dock överklagandet.

Uppföljning
Det är bestämt att VIVAB nu följa upp det här tillsynprojektet. Lämpliga områden att
fokusera på är uppsamling av fett, innehav av fettavskiljare samt skötsel och rutiner kring
dessa för livsmedelsverksamheter. Det kan också vara motiverat med information och även då
till privatpersoner i vissa upptagningsområden. VIVAB har uttallat att man kommer ställa
krav på fettavskiljare för vissa verksamhetsutövare.
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