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Vägledning om oljeavskiljare 2021

1. ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGARE VID
KRAVSTÄLLANDE PÅ OLJEAVSKILJARE:
Vid anslutning till spillvattennätet får de maximala utsläppen från oljeavskiljaren uppgå till
50 mg olja per liter (mätt som oljeindex). VA-huvudmannen kan också avstå från att ta emot
ej hushållsliknande avloppsvatten till reningsverken.
Vid anslutning till dagvattennätet får de maximala utsläppen uppgå till 5 mg olja per liter
(mätt som oljeindex). Tillsynsmyndigheten kan också bedöma det som olämpligt att släppa
avloppsvatten till en viss recipient beroende på dess status.
I de fall där anslutning till vare sig spillvatten- eller dagvattennät är möjlig, kan lokalt
omhändertagande av avloppsvattnet (LOD) vara en lösning genom exempelvis en damm
samt infiltration i mark.
Oljeavskiljare ska uppfylla ovanstående utsläppskrav. De oljeavskiljare som inte uppfyller
utsläppskraven ska bytas eller på annat sätt uppgraderas skyndsamt.
Samtliga oljeavskiljare ska kontrolleras minst var sjätte månad och besiktas vart femte år.
Ovanstående riktlinjer är inte juridiskt bindande.
Observera att enligt MB krävs en bedömning i det enskilda fallet.

2. INLEDNING
Denna vägledning och förslag till riktlinjer för handläggare har tagits fram av arbetsgruppen
“Riktlinjer för oljeavskiljare” under 2021. I arbetsgruppen deltog:
Kajsa Högström, Oskarshamns kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Christian Karlsson, Hultsfreds kommun
Hanna Tapper, Emmaboda kommun
Annika Söderholm, Västerviks kommun
Förslagen till riktlinjer för handläggare bygger på kraven i standarden SS-EN 858 och
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Målet är att samtliga kommuner i våra län ska göra likvärdiga bedömningar av oljeavskiljarna, ha likvärdiga krav på reningen och därmed minska oljeföroreningarna i våra vatten.

3. SAMVERKAN MELLAN BYGG, VA OCH MILJÖ
Installation av nya oljeavskiljare ska anmälas till byggkontoret enligt PBL. Den funktion på
kommunen som hanterar bygglov och bygganmälan har ofta en samordnande roll när det
kommer till att få till väl fungerande nya oljeavskiljaranläggningar. Remissvar bör inhämtas
från både den kommunala VA-huvudmannen och Miljönämnden om anläggningen ska
kopplas på det kommunala spill eller dagvattennätet. På detta sätt får både VA-nätägarna och
miljötillsynsmyndigheten reda på att en oljeavskiljare kommer att installeras.

TIPS!
För att säkra att den nya oljeavskiljaren ansluts rätt och är tät kan byggkontoret/ Vahuvudmannen/miljötillsynsmyndigheten ställa krav på installationskontroll innan
oljeavskiljaren tas i bruk. Kontrollen genomförs av en sakkunnig person som har genomgått
STORs utbildning för 5års besiktningar eller motsvarande. Resultatet av besiktningen
skickas sedan till byggkontoret/VA-huvudmannen/tillsynsmyndighet.
I kommunernas dokument “Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp” (ABVA) finns information om vilka rättigheter och skyldigheter kunderna har gentemot VA-verket. VA-verket är bara
skyldigt att ta emot avloppsvatten av hushållskaraktär. Detta innebär att de inte är skyldiga att ta
emot vatten innehållande större mängder främmande ämnen såsom exempelvis oljor och bensin.
Miljösamverkan Sydost
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Verksamhetsutövare anmäler ny
oljeavskiljare till

Boverkets
byggregler (BBR)

Byggnadsnämnden

REMISS

REMISS

Kompletteringar

VA yttrar
sig

§ ABVA
Allmänna
bestämmelser för
användande av
kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Miljönämnden
yttrar sig

Byggnadsnämnden ger beslut
om startbesked
med villkor till
verksamhetsutövaren

§ Miljöbalken
MKN för vatten
(1998:808. 2 kap och
26 kap 19 §)

När villkoren är uppfyllda ger byggnadsnämnden
slutsbesked till verksamhetsutövaren som
sedan kan ta oljeavskiljaren i bruk

4. VARFÖR BEHÖVS OLJEAVSKILJARE?
En oljeavskiljare installeras för att förhindra utsläpp av oljeförorenat vatten till spill- och
dagvattensystemet.
Olja som når ett reningsverk försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska
reningen. Detta kan resultera i ett sämre reningsresultat och att mer orenat avloppsvatten
släpps ut i sjöar och vattendrag.
Om oljeavskiljarens avlopp i stället leds till dagvattensystemet kommer olja att
transporteras direkt till sjöar och vattendrag där de riskerar att skada djur- och växtliv samt
i vissa fall förorena dricksvattentäkter. Sådana skador kan inträffa redan vid utsläpp av
mycket små oljemängder. Utsläppen av olja kan även påverka statusen på vattendragen så att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppfylls. Ett alternativ till anslutning till spill- eller
dagvattennät kan vara lokalt omhändertagande av avloppsvattnet (LOD), genom exempelvis
en damm samt infiltrering i mark.

Miljösamverkan Sydost
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5. OLJEAVSKILJARE OCH RENINGSTEKNIK
Oljeavskiljare fungerar genom gravimetrisk princip, d.v.s. att ämnen separeras i olika faser
beroende på ämnenas densitet. En oljeavskiljare är utformad som en stor tank som vattnet
flödar genom. När oljehaltigt vatten rinner genom oljeavskiljaren sjunker slam och tyngre
partiklar till botten och bildar ett lager av slam under vattenfasen. Samtidigt stiger oljan
uppåt och lägger sig ovanpå vattenfasen i ett oljelager (eftersom olja har lägre densitet
än vatten). Slamfasen och oljefasen hålls kvar i oljeavskiljaren av en skärm eller annan
anordning, medan vattenfasen rinner vidare till spill- eller dagvattennätet. På så sätt har man
avskilt olja och slam ur vattnet. Slam och olja sugs sedan upp genom regelbunden tömning
av oljeavskiljaren.

olja

slam
Figur 1. Mycket enkel principskiss över oljeavskiljare

6. NÄR BEHÖVS EN OLJEAVSKILJARE?
I lokaler där det hanteras lätta vätskor som till exempel olja eller bensin som riskerar att rinna
ut i golvbrunnar, krävs det att en oljeavskiljare finns installerad. I första hand bör man dock
överväga att inte ha någon golvbrunn alls eftersom det alltid medför en risk för utsläpp.
Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter och platser som medför en risk för att olja
släpps ut till spill- eller dagvattennätet. Exempel på verksamheter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fordonstvättar och spolhallar
Bensinstationer /Påfyllningsplatser
Verkstäder och maskinrum med golvavlopp
Bilskrotningsanläggningar (särskilda bestämmelser enligt Bilskrotningsförordning
(2007:186)
Olje- och kemikaliedepåer
Vissa hårdgjorda industrimarker där dagvatten uppstår
Kompressorrum med golvavlopp
Vissa parkeringsplatser (normalt endast krav vid nyanläggning och utökning av ytan)
Flygplatser och hamnanläggningar
Garage som har golvavlopp (generellt bör det dock inte finnas golvavlopp i garage)

Inom vattenskyddsområde kan andra, strängare krav komma att ställas. Oljeavskiljning kan
då även krävas vid andra typer av ytor t.ex. dagvatten från vägar.

Miljösamverkan Sydost
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7. GENERELLA KRAV FÖR OLJEAVKILJARE
• Slamavskiljning ska finnas, antingen som separat enhet eller integrerat med
oljeavskiljaren. Om avskiljarsystemet endast ska behandla kondensat behövs
dock ingen slamavskiljare, exempelvis vid avskiljning av olja i kondensvatten från
kompressoranläggningar där inget slam uppstår.
• Dimensionering ska ske enligt Standard SS-EN-858-2.
• Slam-/oljeavskiljare ska vara försedda med larm för att förhindra överfyllnad, undantag
kan göras för garage och parkeringsytor. Finns det en automatisk avstängningsanordning,
ska ett så kallat dämningslarm finnas.
• Enligt SS-EN 858 ska oljeavskiljarsystemet installeras med automatiska
avstängningsanordningar som garanterar att ingen lagrad olja passerar till avskiljarens
utlopp. Detta är särskilt viktigt vid obevakade spillzoner där inte personal finns ständigt
närvarande. Provtagningsbrunn eller annan anordning som möjliggör uttag av ett
representativt prov på utgående flöde ska finnas.
• Kemikalier som kan påverka oljeavskiljarens eller reningsanläggningens funktion negativt
genom sämre avskiljningsförmåga får inte tillföras. Exempelvis rengöringsmedel som
kapslar in oljedropparna och gör att de inte kan avskiljas. Exempel på lämpliga medel
att använda finns att hitta i kemikaliesvepet som naturskyddsföreningen administrerar.
Kemikaliesvepet | Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)
• Avlopp från verkstadslokal ska vara separerat från tvätthallars avloppssystem och istället
anslutas till separat oljeavskiljare (gäller alltid vid nyinstallation, befintliga system bedöms
från fall till fall).
• Golv i smörjgropar ska vara avloppslöst eller anslutet till spilloljetank. Förbindelse till
spill/dagvattennät får inte finnas.
• Tvättvatten från industriella golvtvättmaskiner får inte avledas till oljeavskiljare
om det inte genom provtagning på tvättvattnet visats att detta uppfyller gällande
riktlinjer. Sådant tvättvatten är ofta ordentligt koncentrerat med föroreningar och
vissa rengöringsmedel kan hålla olja och metaller upplösta. Om endast vatten används
vid rengöring kan det i vissa fall vara accepterat att klarfasen töms till oljeavskiljare
efter en veckas sedimentering medan slamfasen ska hanteras som farligt avfall. Innan
sådant vatten släpps till spill- eller dagvattennätet måste det godtas av VA-sidan och
miljökontoret.
• Vatten från detalj- och motortvätt får inte avledas till oljeavskiljaren utan ska särskilt tas
om hand som farligt avfall.
• Ändras eller utökas verksamheten måste oljeavskiljaren anpassas efter den nya
belastningen för att fungera tillfredsställande och en anmälan måste skickas till
miljöförvaltningen.

Miljösamverkan Sydost
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8 STANDARD FÖR OLJEAVSKILJARE SS-EN 858
Del 1 i standard SS-EN 858 innehåller principer för produktutformning, provning,
märkning och kvalitetskontroll. Del 2 innehåller dimensioneringsanvisningar, nominell
storlek, installation, drift och underhåll. Standarden ger anvisningar om hur och när
oljeavskiljare ska kontrolleras och underhållas. I standarden ingår två bilagor (bilaga A och
bilaga B). Bilaga A beskriver vilka vätskor som går att avskilja i en oljeavskiljare och bilaga
B beskriver vilket avskiljarsystem som bör användas vid olika verksamheter. Det är viktigt
att oljeavskiljaren dimensioneras efter inkommande flöde och vattnets sammansättning
(exempelvis om högtryckstvätt planeras eller avfettningsmedel kommer att användas).
Hjälp med dimensioneringen får man av tillverkare, leverantör eller installatör av
oljeavskiljaren.
8.1 OLJEAVSKILJARE KLASS 1 OCH KLASS 2
I svensk standard SS-EN 858 delas oljeavskiljare in i två klasser utifrån vilken resthalt olja
som finns i vattnet som passerat oljeavskiljaren:
• Klass 1: Max restinnehåll av olja 5 mg/l.
• Klass 2: Max restinnehåll av olja 100 mg/l.
En klass 1-avskiljare är försedd med koalescensfilter som förbättrar avskiljningen av små
oljedroppar. I filtret fångas de små oljedropparna upp och slås ihop till större droppar.
När dropparna har uppnått en viss storlek frigör de sig från filterytan och stiger upp till
vattenytan. Det finns olika typer av filter, exempelvis lamellfilter och rörfilter. Oavsett
filtertyp krävs underhåll. Filtren kan bestå av en eller flera filtermoduler. Denna avskiljare
klarar riktlinjerna på en utsläppshalt på maximalt 5 mg/l olja.
En klass 2-avskiljare är vanligtvis inte försedd med koalescensfilter och har därför endast
förmåga att avskilja relativt stora oljedroppar. Denna avskiljare klarar en utsläppshalt på max
100 mg/l olja och når inte upp till riktlinjerna.

Figur 2. Exempel på en liggande klass 1 oljeavskiljare.
Koalencensfiltret är placerad mellan de två behållarna.

8.2 ÄLDRE OLJEAVSKILJARE
En äldre oljeavskiljare saknar ofta filter och flottörventil, vilket gör att dessa inte går att
besiktiga enligt den nya standarden. I standarden ska en provtagningsbrunn finnas i utloppet
av oljeavskiljaren och detta saknar äldre oljeavskiljare. Det är dock fullt möjligt att ändå ta ut
ett prov. För äldre oljeavskiljare går det att uppdatera vissa delar för att uppfylla standardens
utsläppskrav. Eftersom det finns många olika typer av oljeavskiljare går det inte att generellt
säga vilka delar det går att komplettera med.

Miljösamverkan Sydost
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I de fall det inte går att uppgradera oljeavskiljaren ska en ny oljeavskiljare installeras.
Observera att äldre oljeavskiljare kan vara gjorda i råbetong. Råbetong kan suga åt sig fukt
och orsaka läckage. En annan risk är att packningarna är gamla och läcker. Läckage kan
också förekomma om oljeavskiljaren saknar ytbehandling på insidan och sprickor uppstår.
Varje oljeavskiljare är unik och det är därför viktigt att göra en rimlighetsavvägning om den
behöver bytas ut eller inte. Kan verksamhetsutövaren visa på att oljeavskiljaren är tät och
uppfyller kraven på rening, är det inte skäligt att kräva att avskiljaren byts ut.
Observera att två skilda verksamheter, exempelvis en biltvätt och en verkstad, inte får kopplas
till samma verksamhet eftersom reningen försämras.
8.3 VAD RENAS I EN OLJEAVSKILJARE?
En oljeavskiljare är till för att avskilja oljeprodukter med en viss densitet och fungerar därför
inte som en allmän reningsanläggning. Den är inte heller tänkt som en katastrofberedskap
för stora och plötsliga utsläpp.
Olja som är helt upplöst i vatten, vilket kallas för emulsion, kan inte avskiljas på grund av att
oljan har samma densitet som vattnet. Vissa kemikalier bildar stabila emulsioner vilket gör att
oljan inte kan separeras från vattnet under tiden som vattnet befinner sig i oljeavskiljaren.
Detta gör att oljan följer med ut ur oljeavskiljaren istället för att stanna kvar i oljeavskiljaren.
Vattenlösliga ämnen som till exempel alkoholer, syror eller baser avskiljs inte i avskiljaren för
att densiteten är detsamma som vatten. Ämnen som tillsätts oljeavskiljaren kan påverka den
negativt, både med avseende på reningen och hållfastigheten på utrustningen. Se bilaga B i
standard SS-EN-858-2 för att ta reda på vilka ämnen som kan separeras i avskiljaren.
Observera att oljeavskiljaren inte är avsedd för avskiljning av metaller, även om de till en viss
del kan fastna i slammet. För att klara reningen av övriga föroreningar krävs ofta ytterligare
reningssteg efter oljeavskiljaren, t ex filtrering, biologisk rening eller kemisk fällning. En
oljeavskiljare ska därför inte ses som en komplett reningsanläggning utan som ett skydd mot
utsläpp av olja till avloppssystemet.
Figur 3. För att säkra en optimal rening
är det viktigt att ha separata oljeavskiljare.

OLJEAVSKILJARE

OLJEAVSKILJARE

8.4 VILKA LARM FINNS?
En oljeavskiljare kan vara utrustad med fler olika larm.:
Dämningslarm: Om en automatisk avstängningsventil finns i utloppet till oljeavskiljaren,
(i enlighet med standarden), ska avskiljaren vara utrustad med ett dämningslarm.
Ett dämningslarm varnar för risk att den uppsamlade oljan tränger upp ur locken på
oljeavskiljaren och förorenar den omgivande marken.
Miljösamverkan Sydost

8

Vägledning om oljeavskiljare 2021

Nivålarm: Larmar vid hög oljenivå i oljeavskiljaren. Används som extra säkerhet. Ska inte
användas för att indikera när det är dags att tömma oljeavskiljaren. Tömning ska ha skett
innan larmet utlöser.
Slamlarm: Oljeavskiljaren kan vara utrustad med slamgivare för larm vid hög slamnivå.
Manuell mätning av slamnivå behöver inte utföras om fungerande slamgivare finns installerad.
8.5 BYPASS
Bypass avskiljare fungerar genom att ett maximerat flöde leds genom oljeavskiljaren, och
överskridande delen av flödet leds förbi oljeavskiljaren orenat. Detta görs för att förhindra att
hydrauliskt överbelasta oljeavskiljaren, vilket skulle kunna leda till att redan separerad olja
och slam spolas ur oljeavskiljaren. Detta används enbart på ytor där lite föroreningar kan
förekomma, som större parkeringsytor, som är kopplade till dagvattennätet. En bypass får
inte enligt standarden kopplas till spillvattennätet.

Figur 4. Principskiss över en by-pass lösning

9. VERKSAMHETSUTÖVARENS EGENKONTROLL
För att säkra oljeavskiljarens funktion krävs kontinuerlig tillsyn och underhåll. Det är inte
enkelt att utreda vem som ansvarar för oljeavskiljaren, detta måste utredas från fall till fall.
Om flera verksamheter delar på en oljeavskiljare kan tillsynsmyndigheten ställa krav på var
och en av verksamhetsutövarna.
Den tömning, kontroll och besiktning som utförs ska dokumenteras och på begäran kunna
uppvisas för tillsynsmyndigheten. Speciella händelser som reparationer och utsläppstillbud
ska också journalföras. Alla delar som regelbundet behöver underhåll ska alltid gå att komma
åt. Se exempel på journalföring under bilaga 4. Varje verksamhetsansvariga är dock alltid
skyldig att ha kunskap om sin verksamhet enligt miljöbalkens kapitel 2.
Enligt standarden SS-EN 858-2 ska underhåll och kontroll av avskiljaren utföras minst var
sjätte månad av erfaren personal som känner till hur provtagning och funktion skall utföras
och dokumenteras. Det man menar med erfaren i det här fallet, kan vara en person på
företaget eller ansvarig själv som har god kännedom om anläggningen.

Miljösamverkan Sydost
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Kontrollerna ska minst omfatta:
• Mätning av slamlagrets tjocklek. Om slamlarm saknas kan slamlagrets tjocklek
mätas med en graderad sticka. Använd stickan för att känna var slamlagret börjar, det är
där motståndet ökar. Notera nivån på stickan, för att sedan föra den ned till botten av
avskiljaren och notera nivån. Genom att räkna ut skillnaden mellan dessa nivåer får du
fram tjockleken för slammet. Man bör ha räknat ut hur tjockt slamlagret får vara när det
är dags för tömning, normalt sett vid 50% fyllnadsgrad.
• Mätning av oljelagrets tjocklek. Med ett kontrollrör, vanligen utfört i genomskinlig
plast och med en bottenventil, kan man hämta upp ett prov ur en oljeavskiljare. Ventilen
i botten öppnas när röret sänks ned vertikalt, och stängs när man lyfter upp röret. I röret
får man i princip upp ett prov som utgör ett vertikalt tvärsnitt av vattnet i brunnen. Med
hjälp av detta kan man kontrollera oljeskiktets tjocklek. En speciell vattenpasta, som
skiftar färg vid kontakt med vatten, kan även den användas för att bestämma oljeskiktets
tjocklek.
• Kontroll av larmfunktion. De vanligaste givarna som används till olje- och/eller
slamlarmet är baserade på förändringar av konduktans. Konduktiva givare baseras på
skillnaden i ledningsförmåga i vatten och olja. Vid normal drift befinner sig givaren i
ledande vätska (vatten). Då givaren befinner sig i icke ledande omgivning (t.ex. olja eller
luft) avges ett larm. För att kontrollera funktionen lyft givaren ur vattnet och upp i luften;
då löser larmet ut om det fungerar, detta gäller för både olje- och slamlarmet. Ljus/ljud
från larmet bör vara placerat på en plats där det lätt kan ses/höras och där personer ofta
uppehåller sig. Har man ett dämningslarm fungerar det i motsatt riktning och larmar
om det hamnar i vatten. Man bör i samband med kontroll av larmen säkerställa att de
befinner sig på rätt höjd i oljeavskiljaren.
• Kontroll av funktion för den automatiska avstängningen.
• Kontroll av koalescensfiltret, om sådant finns. Om vätskenivån före och efter filtret
skiljer sig signifikant åt behöver filtret rengöras eller bytas
• Rengöring av provtagningsbrunn.
En blankett för 6-månaderskontrollen finns under bilaga 2
9.1 BESIKTNING
Alla oljeavskiljarsystem, som har tillverkats och installerats enligt svensk standard SS-EN
858, ska med ett intervall på maximalt fem år tömmas och besiktigas. I besiktningen ska
bl.a. följande granskas:
•
•
•
•
•
•

Systemets täthet
Hållfasthetsmässigt skick
Inre beläggningar, om sådana finns
Skick på inbyggda delar
Skick på elektriska enheter och installationer
Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet

Tillsynsmyndigheten kan även ställa krav på att äldre oljeavskiljarsystem ska besiktas enligt
SS- EN 858 i tillämpliga delar. Exempelvis så är att det viktigt att kontrollera att äldre
oljeavskiljare är täta genom provtryckning.
Miljösamverkan Sydost
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Besiktningar av oljeavskiljarsystem ska utföras av en person som har erfarenhet från arbete
med oljeavskiljare samt genomgått specifik utbildning för det aktuella uppdraget. Den
här besiktningen kan utövaren inte genomföra själv, utan professionell oberoende part ska
anlitas.
SWEDAC har en frivillig ackreditering för besiktning, kontroll och tömning av
oljeavskiljare. Branschorganisationerna Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags
Riksförening (STOR) och Scandinavian Petroleum Technic Association (SPT) har tagit
fram metodhandbok och håller utbildningar för att kunna bli ackrediterade genom
SWEDAC. Ackrediterade företag hittas här: Swedac ackrediteringsregister | Swedac
Tidigare auktoriserade STOR företag som besiktade och tömde oljeavskiljare. Detta slutade
man med 2016 och hänvisar nu mer till ackrediteringen, men de tidigare auktoriserade
bolagen kan hittas här: Auktorisering oljeavskiljare | STOR
Blankett för 5-årskontroll: Se bilaga 3
9.2 PROVTAGNING OCH ANALYS
Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta som det behövs för att kunna bedöma
anläggningens funktion.
Provtagning bör utföras av certifierad provtagare eller någon som på annat sätt
skaffat sig nödvändig kunskap, helst en oberoende part. Provtagningen ska vara
flödesproportionell eller ett tidsstyrt samlingsprov på utgående vatten från oljeavskiljaren.
Vid provtagningstillfället ska avskiljaren belastas på ett sätt som efterliknar den högsta
belastning som normalt förekommer. Exempelvis ska det regna när provtagning sker vid
parkeringsplatser.
Avskiljaren ska inte ha tömts helt nyligen, helst ska provtagning ske strax innan ordinarie
tömning. Analys av metaller och oljeindex (t.ex. P95 från svenskt vatten) ska alltid ske på ett
ackrediterat laboratorium.
9.3 TÖMNING OCH FARLIGT AVFALL
Om det blir för mycket slam på botten i avskiljaren minskar vattenvolymen och det
oljehaltiga vattnet kommer att passera för snabbt för att den avsedda avskiljningen ska hinna
ske. Avskiljaren ska därför tömmas när hälften av slamvolymen uppnåtts eller när oljeskiktet
upptar 80 % av lagringsvolymen. Detta gäller om inte tillverkaren föreskrivit tätare tömning.
Efter tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten.
Om oljeavskiljaren är av klass 1-typ (d.v.s. försedd med lamell-, rör- eller skumgummifilter)
bör man ha som rutin att backspola filtret varje gång tömning sker. Avfallet från tömning,
även eventuella sandfång, klassas som farligt avfall.
Rutiner i egenkontrollen ska säkerställa att tömning och tillsyn sker tillräckligt ofta. Det är
inte alltid nödvändigt att tömma och transportera bort hela avskiljarens innehåll, det finns
tömningsfordon med flera fack som kan suga över översta fasen (oljan) och understa fasen
(slam) till ett fack och mellanlagra mellanfasen (vattnet) i ett fack för att sedan återföra
detta vatten till avskiljaren. Detta minskar behovet av nytt färskvatten för uppfyllning till
driftsläge samt minskar transport- och behandlingsbehovet.

Miljösamverkan Sydost

11

Vägledning om oljeavskiljare 2021

Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) klassas avfall som uppkommer från en
oljeavskiljare som farligt avfall, detta gäller slam (avfallskod 130503*), slam och olja
(avfallskod 130502*) samt oljehaltigt vatten (avfallskod 130507*). Detta medför krav på
verksamhetsutövaren att anteckna mängden, upprätta transportdokument, kontrollera att
transportören och mottagaren har tillstånd samt rapportera till avfallsregistret.
Avfallsbolaget Kretslopp Sydost uppger att oljan från oljeavskiljarna renas och återvinns.

10. MILJÖKONTORETS TILLSYN
Ett exempel på checklista vid tillsyn finns under bilaga 5. I Naturvårdsverkets vägledning
om oljeavskiljare (s. 16) finns även en bra sammanställning över vilka frågor som kan ställas
vid tillsyn av oljeavskiljare.
Miljökontoret bör vid tillsyn kräva dokumentation av 6 månaders kontrollen och 5 års
besiktningen.

11. MER INFORMATION OCH FILMER
Svensk Standard – SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 (Ett måste vid tillsyn av
oljeavskiljare)
Naturvårdsverkets faktablad 8283 ”Oljeavskiljare” (2007) som finns på
www.naturvardsverket.se
Kemikaliesvepet Kemikaliesvepet | Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)
Vilka företag som har frivillig ackreditering av SWEDAC för besiktning av oljeavskiljare.
Swedac ackrediteringsregister | Swedac
Filmer:
Kort film om hur en besiktning av en oljeavskiljare genomförs -Oljeavskiljare - YouTube
Filmade utbildningar om oljeavskiljare:
Kursdag om oljeavskiljare 9 dec 2014 - Innehåll: Funktion, beräkning av dimensionering, krav
i standard, problem, frågor vid tillsyn, drift och skötsel, larm, gränsvärden, bakgrund lagstiftning,
information om oljor, fordonstvättar, anslutningar, krav på vatten till oljeavskiljare och separata
avskiljare, PrEN, CE-märkning, Boverkets roll, tungmetaller/POC/PFAS i ingående vatten,
avstängning och katastrofavstängning, tömning av oa, flotörventiler
Kursdag om oljeavskiljare 9 dec 2014 - Innehåll: Dagvatten, tillsyn, kontroll/provtagning,
granskning av resultat, kontroll om oa är rätt kopplat; klimatförändringar, urbanisering och
dagvattenflöden; first flusch, bypass, vilket ytdagvatten behöver renas, avrinningsytor och
behandling, vattenmagasin, vanliga frågor och svar, vilka kemikalier klarar oa?, juridisk status
för standarden och krav på äldre oa, oa i betong/plast och täthet, praktisk kontroll av olje- och
slamnivå, märkning av oa med slamnivå, högnivå och larm, nivålarm och slammängder, slam/
olje och vattenvolymer och funktion, slamvolymer och OA slamkapacitet, kontroll av larm,
slamlarm, egenkontroll , varför ska oa fyllas med vatten efter tömning? Vilka frågor ska ställas vid
tillsyn? OAs placering och koppling, ritningar över va dagvatten, biltvättar till spillvatten, krav vid
verksamhetsändring och flöde, förspolning, går det att ta prov, representativt prov och okända
kopplingar , rutiner vid stora utsläpp, hur stängs anläggningen vid stora utsläpp, förebyggande av
utsläpp,
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BILAGA 1
(1/2)

VARFÖR BEHÖVS OLJEAVSKILJARE?
En oljeavskiljare ska installeras om det finns risk för att oljeförorenat vatten avleds från
verksamheten. Oljeavskiljaren samlar upp merparten av oljan så att den inte skadar
vattenmiljön.
Vilka verksamheter behöver en oljeavskiljare?
Exempel på verksamheter som normalt måste ha oljeavskiljare:
• Bensinstationer
• Verkstäder med golvavlopp
• Gör-det-själv-hallar
• Större garage med golvavlopp
• Fordonstvättar. För fordonstvättar finns särskilda riktvärden.
Hur fungerar en oljeavskiljare?

I en oljeavskiljare sjunker slam och partiklar till botten medan oljan flyter upp till ytan.
För att de mindre oljedropparna ska kunna flyta upp leds vattnet ofta genom ett filter där
dropparna flyter ihop till större droppar och kan därmed samlas upp.
Observera!
• Häll aldrig olja direkt ner i en oljeavskiljare. Lämna istället oljan direkt till en godkänd
avfallsmottagare.
• Att oljeavskiljaren endast renar oljehaltigt vatten. Vissa kemikalier kan lösa upp oljan i
avskiljaren och medföra oljeutsläpp. För mera information om vilka kemikalier det gäller
kolla kemikaliesvepet.Kemikaliesvepet | Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)
• Om det blir för mycket olja eller slam eller filtret blir igentäppt i oljeavskiljaren fungerar
den inte utan föroreningarna hamnar i vattenmiljön. Töm och underhåll därför
oljeavskiljaren.
Vilka krav ska uppfyllas?
Installera en klass 1 avskiljare (enligt svensk standard SS-EN- 858-2) som klarar de krav som
gäller för utsläpp till dag- och spillvattennätet.
Enligt kommunens bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) får olja, bensin eller diesel
inte tillföras spillvattennätet i högre halter än
mg/l. VA-huvudmannen kan också
vägra att ta emot ej hushållsliknande avloppsvatten till sitt reningsverk. Undersök alltid vad
som gäller för er verksamhet.

Miljösamverkan Sydost
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BILAGA 1
(2/2)

Krav vid installation enligt standarden SS-EN 858:
Oljeavskiljarens storlek ska beräknas utifrån belastningen. Detta kallas dimensionering.
Dimensioneringen påverkas exempelvis av flödeshastighet, kemikalier och om oljan
emulgerats av högtryck. I standarden finns anvisningar för hur dimensioneringsberäkning
görs. Oljeavskiljaren ska utrustas med oljenivå- och dämningslarm. Automatisk avstängning
ska finnas för att inte överskrida maximal oljemängd. Möjlighet för provtagning av utgående
vatten ska finnas efter oljeavskiljaren.
Tömning och skötsel
För att oljeavskiljaren ska fungera behövs regelbunden tömning, vilket normalt görs minst en
gång per år.
Avfallet från tömning av oljeavskiljare och spolrännor i tvätthallar klassas som farligt avfall.
Tömning ska utföras av ett företag som har tillstånd att transportera farligt avfall.
Mängden farligt avfall ska dokumenteras och rapporteras, för mera information om
regelverket se broschyren: Farligt avfall på företag Farligt avfall på företag 2021_PRINT.pdf
(miljosamverkansydost.se) Efter tömning ska oljeavskiljare återfyllas med vatten. Det är bra
att teckna avtal om regelbunden tömning. Den som använder oljeavskiljaren är skyldig att
veta hur den sköts och kontrolleras.
Provtagning
För att kontrollera oljeavskiljarens funktion kan provtagning krävas.
6 månaders kontroll
Oljeavskiljaren ska kontrolleras minst var sjätte månad. Vid kontrollen ska bland annat oljeoch slamskiktets storlek mätas, larmet testas och eventuella filter rengöras. Kontrollen ska
journalföras och kunna uppvisas för miljökontoret.
5 års besiktning
Vart femte år ska besiktning av oljeavskiljaren utföras av utbildad personal. Oljeavskiljaren
ska då tömmas helt och rengöras. Vid besiktningen kontrolleras avskiljarens täthet, skiktet
och larmfunktion.
Hur gör jag?
Lämna en bygganmälan i god tid innan installationen till:

En oljeavskiljare får inte kopplas till en egen/enskild avloppsanläggning. Kontakta
miljökontoret för rådgivning.
Har du frågor?
Kontakta Miljökontoret:

Mera information om oljeavskiljare finns här:
NVs vägledning om oljeavskiljare
Vår egen vägledning

Miljösamverkan Sydost
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BILAGA 2

Blankett för 6 månaders kontroll
Datum:

Bilaga 2
Kontrollrapportnr:

Kundnamn:

Fastighetsbeteckning:

Tömningsentreprenör:

Adress:

Identifiering oljeavskiljare
(foto/ritning/beskrivning/ID):

Telefonnr – tömningsentreprenör:

Maxnivå slam:

Maxnivå olja:

Tömningsintervall:

Resultat/kommentar
Utloppskontroll
Oljenivå (cm)
Slamnivå (cm)
Tömning*
Okulär besiktning
Rengöring av filterinsats
Oljenivålarm
Högnivå-/dämningslarm
Slamnivålarm
Automatisk avstängning
Påfyllnad färskvatten**
Rengöring
provtagningsbrunn

*tömning ska utföras när hälften av slamvolymen eller 80 % av oljeavskiljarens förvaringskapacitet uppnås.
**påfyllnad av färskvatten krävs om vattennivån blivit för låg för att oljeavskiljarens drift ska säkras, ex. efter en tömning.
Anmärkningar (reparationer, kontroll av ventiler, vattennivåer, automatisk avstängning etc.):

Allmän bedömning:

Nästa kontroll senast (ÅÅMM)

Kontroll utförd av:

Original på denna blankett skickas till verksamhetsutövaren/ägaren, kopia sparas av kontrollorganet.

Miljösamverkan Sydost
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BILAGA 3
(1/2)

Bilaga 3

Blankett för 5 års besiktning
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BILAGA 3
(2/2)
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BILAGA 4

Exempel på journalföringsblad verksamhet
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BILAGA 5

Bilaga 5

Exempel på checklista vid tillsyn

(1/3)

Checklista oljeavskiljare
Datum för inspektionen:

Närvarande:
Fastighetsbeteckning där oljeavskiljare finns:
Finns det flera fastigheter anslutna, i så fall vilka?

Ansvar

Gäller främst för företagshotell etc.
Finns det något avtal mellan verksamhetsutövare eller mellan verksamhetsutövare och
fastighetsägare som reglerar:
Ja
- Ansvarsfrågorna för oljeavskiljaren?
- Ansvar för de åtgärds krav som tillsynsmyndigheten

Nej

ställer på lokalens nyttjande eller på verksamheten?

Ja
Nej
Kommentar:

Kontakt
Företag eller person ansvarig för skötseln av oljeavskiljaren
Namn:

Org.nr:

Adress:
Telefonnummer

Kontaktperson:

Faktureringsadress, om annan än ovan
Namn:

Org.nr:

Adress:
Telefonnummer

Miljösamverkan Sydost
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BILAGA 5
(2/3)

Belastning
Hur många och vilka typer av verksamheter är anslutna?
Förekommer, och i så fall i vilken omfattning fordonstvätt/motortvätt?
Finns kännedom om vilka kemikalier som används och hur vet man om de släpps till oljeavskiljaren?

Ja

Nej

Finns rutiner för kemikalieanvändning (produktvalsprincipen)

Nej
Ja
Om ja, vad?

Utformning
Installations år

Fabrikat/typ

Finns slamavskiljare?
Om ja, ange antal och volym

Ja

Nej

Vet ej

Är oljeavskiljaren typ Klass 1?

Ja

Nej

Vet ej

Är oljeavskiljaren typ Klass 2?

Ja

Nej

Vet ej

Oljenivålarm

Ja

Nej

Vet ej

Annat larm

Ja

Nej

Vet ej

Finns provtagningsbrunn

Ja

Nej

Vet ej

Tas prov

Ja

Nej

Vet ej

Om ja, ange volym
Om ja, ange volym

Om ja, var larmas det?
Om ja, ange typ

Om ja, hur ofta, vad tas prov på m.m.

Oljeavskiljaren är kopplad till:

Spillvattennätet
Dagvattennätet
Vet ej

Skötsel, tömning och egenkontroll
Hur ofta sker egen tillsyn av oljeavskiljaren?
Förs journal vid tillsyn?
Miljösamverkan Sydost
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(3/3)

Vad kontrolleras vid tillsyn?
Slamnivå

Oljenivålarm

Oljenivå

Annat:
Fungerar oljenivålarmet?

Ja
Vet ej

Nej
Ej aktuellt

Fungerar övriga larm?

Ja
Vet ej

Nej
Ej aktuellt

Hur ofta rengörs filter i oljeavskiljaren?
När byttes filter i oljeavskiljaren senast?
Hur ofta sker tömning av oljeavskiljaren?
Transportdokument från tömning?
Utförs dokumenterad kontroll av oljeavskiljaren i enlighet med förordning om verksamhetsutövarens
egenkontroll?
Ja
Nej
Är
oljeavskiljaren
finns ritningar
på oljeavskiljaren,
VA-ritning
och är placeringen dokumenterad?
Finns
ritningar påmärkt,
oljeavskiljaren,
VA-ritning
och är placeringen
dokumenterad?

Finns kontinuerlig kommunikation mellan anslutna och ansvarig vid förändringar i belastning till
oljeavskiljaren?

Ja

Nej

Har någon täthetskontroll av oljeavskiljaren skett?

Ja, datum:
Nej

Har någon så kallad 5 års besiktning enligt SS-EN 858 skett under de senaste 5 åren?

Ja

Nej

Om ja, har besiktning utförts av ett ackrediterat företag eller av företag med motsvarande kunskap?

Ja

Nej

Finns besiktningsprotokoll sparad från besiktningen?

Ja

Nej

Vilka av ovanstående punkter finns journalförda?

Be att få titta på slam- och oljeavskiljaren vid ditt första besök av verksamheten och vid personalbyte hos
verksamheten. Det är viktigt att verksamhetsutövaren kan visa att de har kunskap om oljeavskiljaren.

Övrigt:
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