Information om
problem med fett

Ett samarbete mellan Simrishamns kommun, Tomelilla kommun och ÖKRAB

Vad händer med fett från matlagning när det
hamnar i dina avloppsledningar?
När du diskar och häller ut matfett och oljor i
vasken så bildas fettbeläggning i dina ledningar.
Detta gäller även om du använder varmt vatten.
När diskvattnet svalnar stelnar fettet och bildar
fettproppar som fastnar i dina rörledningar.
Stopp i ledningarna kan även orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och
kostsamt. Dessutom luktar fettproppar mycket illa!
Figur 1: Fast fett läggs i matavfallspåse

Fettet förstör även våra gemensamma ledningar och processen i reningsverken

Fett och oljor fastnar också i våra gemensamma avloppsledningar vilket medför
ökade driftskostnader, reparationer och förstör reningsprocessen i våra
avloppsreningsverk. Fettet bildar hårda avlagringar som är svåra att få bort från
rör och pumpar. När det bildats så mycket att det blir en fettpropp i röret är det
både kostsamt och tidskrävande att åtgärda, både för kommunen och för dig som
fastighetsägare.
Hur kan vi förhindra att fettet blir ett problem?
Låt stekfett och frityroljor svalna innan du häller det i miljötratten.
Om stekfettet har stelnat kan du torka ur stekpannan med hushållspapper och
slänga det i påsen för matavfall.
Torka även upp allt gammalt smör, fett, flott, olivolja och andra matoljor från
tallrikar mm innan du diskar.
Tänk även på att det finns fett och olja i många livsmedel som till exempel
konserver och inläggningar, tonfisk i olja, soltorkad tomat, dressingar,
remoulad m.m. Detta fett ska kastas i matavfallspåsen och absolut inte hällas i
köksvasken och avloppet!

Figur 2: Fettsamling i gatuledning

Figur 3: Fettsamling i brunn

Vad är en miljötratt?
Miljötratten är en specialdesignad tratt
som sätts på en petflaska för att
enklare kunna återvinna matolja och
flytande matfett.
Undvik att få stopp orsakat av matolja
och fett i ditt avlopp, vattenlås och
avloppsledningar.

Figur 4: Fettsamling i gatuledning

Hur använder jag en miljötratt?
 Ta fram en tom petflaska.
 Skruva av korken och spara den.

Hjälp oss även att hålla fettet borta
från våra gemensamma
avloppssystem. Använd miljötratten
till dina matoljor och flytande fett!
Miljötratten gör det enkelt och
bekvämt att ta hand om ditt överblivna
matfett utan kladd och lukt.

 Skruva fast miljötratten på
petflaskan.
 Häll överbliven matolja, frityrolja
eller avsvalnat rinnande fett i
miljötratten.
 När flaskan är full, skruvar du på
den ursprungliga korken som
tillhör flaskan.
 Torka av tratten och skruva fast
den på en ny petflaska.
 Lämna in den fettfyllda petflaskan
på din återvinningscentral. På så
sätt kommer det återvunna fettet
till nytta.
 På återvinningscentralen ställer du
flaskan på bordet för kemikalier
och miljöfarligt avfall på din
närmsta återvinningscentral så
sorterar personalen det rätt.
 Märk gärna flaskan med ”Matfett”.
Figur 5: Miljötratten är enkel att använda

Låt oss skapa nya produkter!
Hämta din miljötratt gratis på ditt kommunkontor, hos ÖKRAB på
Måsalycke eller på din närmsta återvinningscentral i Tomelilla eller
Simrishamn och låt oss alla hjälpas åt att samla fett och matoljor och som
kan återvinnas som värme, energi, drivmedel eller nya produkter som tvål,
tvättmedel och gummi istället för att orsaka stopp i avloppen.
Läs den bifogade informationsbroschyren som ligger inrullad i din tratt!

Figur 6: Från matolja, via miljötratten till återvinning av förbrukad olja
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