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1. Inledning

De förändringar som har skett är följande:
• Ny punkt ”bilparkeringar” i avsnitt ”För vilka verksamheter?” (2)
• Nytt avsnitt ”Ansvar” (2.1)
• Nytt avsnitt ”Princip för oljeavskiljare” (2.2)
• Ny beskrivning av klasser av oljeavskiljare (2.2.1)
• Omskrivet avsnitt ”Detaljtvätt, tvättvatten, spillolja” (2.2.2)
• Ny storlek för garage som inte behöver oljeavskiljare (2.3)
• Nytt avsnitt ”Val av oljeavskiljning” (3)
• Nytt avsnitt ”Anmälan och bygglov” (3.1)
• Omskrivet avsnitt ”Avstängningsventil, larm o provtagningsbrunn” (3.2)
• Nytt avsnitt ”Oljeavskiljning för dagvatten” (4)
• Nytt avsnitt ”Miljöfilter ”(6)
• Nytt avsnitt ”Skötsel och kontroll av miljöfilter och larm” (6.1)
• Omskrivet avsnitt ”Utsläpp till ledningsnätet eller markförorening” (8)
• Lagt till Byggproduktförordningen i avsnitt ”Vad gäller?” (10)

Innehållet i riktlinjerna för oljeavskiljning  
har reviderats under 2016 

Dessa riktlinjer har tagits fram för att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig bedömning med likartade 
krav. Riktlinjerna är också till för att det ska vara lättare att ta reda på vad som gäller. Riktlinjerna vänder sig till verksam-
hetsutövare, projektörer, konsulter och fastighetsägare och gäller både för befintliga verksamheter och vid nyinstallatio-
ner. I riktlinjerna beskrivs två olika typer av oljeavskiljning; traditionell slam- och oljeavskiljare samt miljöfilter. 

Oljeförorenat vatten kan uppstå vid verksamheter som fordonstvättar, bensinstationer, verkstäder och liknande men 
även vid parkeringar och vägar utomhus. Det innebär att oljeförorenat vatten kan gå via avlopp eller rännor till spillvat-
tennätet som sedan går till ett kommunalt reningsverk. Utomhus kan oljeförorenat vatten gå till dagvattenbrunnar eller 
diken som leds till en sjö eller älv eller filtreras ned genom marken till grundvattnet. I dessa fall sker ofta ingen rening av 
vattnet. 

Olja och metaller orsakar både akuta gifteffekter och långsiktiga effekter i vattenmiljöer. Dricksvattentäkter kan skadas 
redan vid små utsläpp. För avloppsreningsverken kan förekomsten av olja leda till störningar i reningsprocessen, vilket 
i sin tur kan leda till ett sämre reningsresultat. Utsläpp av metaller till spillvattennätet leder också till försämrad kvalitet 
på slammet från reningsverket. En slam- och oljeavskiljaranläggning eller ett miljöfilter fångar upp olja och till viss del 
även metaller i vattnet, vilket minskar den negativa påverkan på miljön.

I Skellefteå kommun är tekniska nämnden huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Det är huvud-
mannen som anger vad som får släppas ut till ledningsnätet. Tillsynsmyndighet är bygg- och miljönämnden.

En oljeavskiljaranläggning eller 
ett miljöfilter är inte en komplett 
reningsanläggning. Avskiljningen 
av olja och metaller utgör en-
dast ett steg i reningsprocessen 
för ett renare vatten. 

För vissa verksamheter kan ytter-
ligare reningssteg behövas efter 
oljeavskiljningen för att klara 
gällande krav. För avskiljning 
av metaller finns t.ex. speciella 
metallavskiljare.
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2.1 Ansvar
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalken ska en verksamhetsutövare vidta skyddsåtgärder för att motverka negativ påver-
kan på miljön. Det innebär bland annat att en verksamhetsutövare med utsläpp till en oljeavskiljare eller miljöfilter alltid 
måste försäkra sig om att den är rätt dimensionerad för verksamheten samt att den kontrolleras och töms vid behov. 
Verksamhetsutövaren ska kunna visa detta för tillsynsmyndigheten på begäran.

I de fall flera verksamheter är kopplade till samma oljeavskiljare eller miljöfilter  är det viktigt att alla som är inkopplade är 
medvetna om hur deras verksamhet kan påverka oljeavskiljningen. Det ska vara klarlagt vem som är ansvarig för skötsel, 
kontroll och tömning samt vem som är ansvarig för kontakten mot huvudmannen och tillsynsmyndigheten.

Gentemot huvudmannen är fastighetsägaren alltid den ytterst ansvarige för utsläppen från fastigheten till spillvatten- 
respektive dagvattennätet. För utsläpp till spillvattennätet finns varningsvärden som gäller vid förbindelsepunkt, se bilaga 
1. Verksamhetsutövaren har en skyldighet att samråda med fastighetsägaren så att det avloppsvatten som förs ut på det 
kommunala nätet inte överskrider varningsvärdena.

Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren ansvarig för sina utsläpp. Krav kan dock ställas på fastighetsägaren vad gäller 
oljeavskiljarens skick och funktion.

Riktlinjer för oljeavskiljare

2. För vilka verksamheter? 
I lokaler där det hanteras olja eller andra lätta vätskor och risken finns att det når avlopp eller golvbrunnar krävs det 
oljeavskiljning. Saknar lokalen golvbrunnar och avlopp kan man undvika kravet på oljeavskiljning. Oljespill får då tas upp 
med absorbenter som sedan hanteras som farligt avfall. En oljeavskiljare kräver regelbunden skötsel för att fungera och 
kan innebära en stor investering. Det kan därför vara värt att fundera över behovet av golvbrunnar och avlopp i lokalen. 
Smältvatten kan exempelvis hanteras genom avdunstning i täta golvrännor. Avloppsvatten från verksamheter får ledas 
till kommunala avloppsreningsverk när det uppfyller fastställda krav. I bilaga 1 finns de värden som gäller för utsläpp till 
spillvattennätet i Skellefteå kommun. Även dagvatten behöver renas ifall det innehåller olja eller andra föroreningar.  
Läs mer om dagvatten i avsnitt 4. 

Följande verksamheter där utsläpp av oljeprodukter till spillvattennätet eller dagvattnet kan förekomma  
i mer än obetydliga mängder ska ha oljeavskiljning:

• Fordonstvättar

• Bensinstationer/tankstationer

• Bilskrotar

• Verkstäder med golvavlopp

• Maskinrum/ lager med golvavlopp 

• Kompressorrum med golvavlopp 

• Garage/parkeringshus/maskinhall med  
golvavlopp*

• Bilparkeringar med minst 50 parkeringsplatser 
som lutar mot dagvattenbrunn 

• Andra platser utomhus där oljespill  
kan förekomma.

 
* för garage och maskinhallar under 75 m2 se rubrik 2.3.

Inom vattenskyddsområden kan andra, strängare krav komma att ställas.  
Oljeavskiljning kan då krävas även för andra typer av verksamheter. 
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Oljeavskiljare avskiljer endast ämnen med en densitet lägre än 0,95 kg/dm3 som inte är emulgerade och inte är vatten-
lösliga. De används för att separera olja, bensin och andra lätta vätskor. Principen för avskiljning bygger på att dessa 
vätskor är lättare än vatten och därmed flyter upp på ytan. Hur snabbt oljan stiger upp till ytan beror på hur vätskan är 
fördelad i vattnet, dvs. droppstorleken. Olja brukar betecknas som fri, dispergerad, emulgerad eller löst beroende på 
hur stora oljedropparna är.

Fri olja: större oljedroppar. Uppkommer vanligen vid 
handtvätt av fordon eller avspolning av golv med oljespill 
utan högtryck. Olja som förekommer i dagvatten är vanli-
gen i form av fri olja.

Dispergerad olja: kan bestå av så små oljedroppar att 
det skulle kräva många dagars eller veckors uppehållstid 
innan en gravimetrisk separation hinner ske.

Emulgerad olja: kan uppkomma när oljehaltigt vatten 
utsätts för mekanisk påverkan, t.ex. pumpning, kraftig 
omrörning eller att vattnet passerar en strypning under 

tryck. Även användning av högtryck kan ge upphov till 
mekaniskt emulgerad olja. Oljan finfördelas i mycket små 
droppar i vattnet, som då ser ”mjölkigt” ut. En emulgerad 
olja kan även uppkomma då ytaktiva ämnen (tensider) 
förekommer i vattnet. Ett exempel då stabila emulsioner 
kan uppstå är då avfettningsmedel används. Skäroljor 
som används vid mekanisk bearbetning bildar också sta-
bila emulsioner och kan inte avskiljas i oljeavskiljare.

Löst olja: kan inte avskiljas gravimetriskt. För avskiljning 
av löst olja fordras extraktion, absorption, ultrafiltrering 
eller liknande.

En oljeavskiljare som endast bygger på att olja är lättare än vatten och därmed flyter upp till ytan kallas för gravimetrisk. 
Är uppehållstiden i en oljeavskiljare inte tillräckligt lång hinner oljan inte flyta upp och oljan följer med utgående vatten. 
Det finns flera faktorer som påverkar uppehållstiden negativt t.ex. högtryckstvätt, ökad belastning, avfettning, felaktiga 
tvättkemikalier, felaktig skötsel i form av utebliven tömning av slam och olja men även om oljeavskiljaren är för liten i 
förhållande till behovet. För att få förbättrad avskiljningsförmåga ska oljeavskiljare med filter användas, s.k. koalescens-
avskiljare. Med koalescens menas här att mycket små oljedroppar smälter samman till större droppar som stiger snab-
bare till ytan. 

Oljeavskiljare ska alltid kombineras med slamavskiljare, som kan vara separat eller integrerad med oljeavskil-
jaren. Metallföroreningar som inte är lösta i vattnet är tunga och hamnar därmed till viss del i slammet på botten av 
oljeavskiljaren. 

3

2.2 Princip för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare
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För miljöfilter finns ännu ingen svensk standard däremot finns det en för oljeavskiljare, som heter EN 858-1 och 2. Del 1 
beskriver tillverkningen av oljeavskiljarsystem och del 2 ger vägledning till installation, drift och underhåll. Det finns två 
klasser av oljeavskiljare enligt standarden. Klass 1-avskiljare släpper maximalt ut 5 mg opolära kolväten per liter vätska 
och klass 2-avskiljare släpper maximalt ut 100 mg per liter.
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2.2.1 Svensk standard för oljeavskiljare 

• Klass I: Oljeavskiljaranläggning som är testad för att klara 5 mg/l och klarar 
därmed kommunens lokala utsläppskrav på 50 mg/l olja. En klass I avskiljare är 
utrustad med automatisk avstängningsventil och i fall att det behövs dämningslarm. 
Dessa avskiljare är försedda med koalescensfilter. Från 1995 till 2003 såldes oljeav-
skiljare som kallades för klass 1-avskiljare, dessa uppfyller dock inte dagens krav för 
klass 1-avskiljare om avstängningsventil saknas. 

• Klass II: Oljeavskiljaranläggning som är testad för att klara 100 mg/l. Denna 
typ av anläggning klarar ofta inte kommunens lokala utsläppskrav på 50 mg/l olja. 
Dessa avskiljare saknar oftast koalescensfilter.

• Oljeavskiljare som var vanligt förekommande innan standarden kom kallas för  
gravimetriska oljeavskiljare. Dessa är utformade för att klara 2 timmars uppe-
hållstid. Denna typ av anläggning klarar ofta inte kommunens lokala utsläppskrav  
på 50 mg/l olja. Dessa avskiljare saknar koalescensfilter.

2.2.2 Detaljtvätt, tvättvatten, spillolja
Detaljtvätt eller smådelstvätt s.k. Tejotvätt får inte vara ansluten till oljeavskiljare. En sådan tvätt innehåller en stor 
andel vatten vilket skulle kunna skölja med all olja om det släpps till oljeavskiljaren. Tvättvattnet ska istället samlas upp 
i en separat tank och skickas som farligt avfall. Detsamma gäller tvättvatten från golvtvättmaskiner i fall att rengörings-
medel har använts. Har inte rengöringsmedel använts kan tvättvattnet samlas upp i en behållare och låta stå i minst en 
vecka så att partiklarna sjunker till botten. Därefter kan den klara delen av vattnet hällas i avloppet och sedimentet på 
botten tas omhand som farligt avfall. Spillolja är farligt avfall och ska samlas upp separat, det får inte hällas i avloppet 
även om det finns en oljeavskiljare.

Riktlinjer för oljeavskiljare
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2.3 Garage och maskinhallar 
under 75 m2

I mindre garage och maskinhallar (mindre än 75 m2), till exempel villagarage, räcker det med en enklare oljefälla, olje-
stopp eller oljespärr enligt principer redovisade nedan. Detta undantag gäller endast vid förvaring av fordon där enbart 
smältvatten och inget tvätt-/spolvatten förekommer. I många fall kan golvbrunnen kopplas till en infiltrationsbrunn 
(stenkista) istället för att kopplas till kommunalt spillvatten. Om det saknas kommunalt avloppsnät får detta vatten inte 
kopplas till anläggningen för hushållets avloppsvatten (d.v.s. toalett- dusch- och tvättvatten). Läs mer i avsnitt 4, Oljeav-
skiljning för dagvatten. Oljefällor i mindre garage/maskinhallar bör kunna ta hand om ca 1 liter olja.

Exempel på lösningar:

OLJA

SLAM
VATTEN

OLJA

SLAM
VATTEN

Det finns även filterbrunnar som ett alternativ till 
oljeavskiljare för villagarage.

Garage och maskinhallar som är mindre än 75 m2 är 
undantagna från kraven på larm, provtagningsmöjlighet 
och provtagning. Det är dock viktigt att de kontrolleras 
regelbundet och att de töms vid behov. 

Oljan ska lämnas in för omhändertagning som farligt 
avfall. Det är viktigt för funktionen att oljefällan fylls 
med vatten efter tömning.

Riktlinjer för oljeavskiljare



Riktlinjer för oljeavskiljare

3. Val av oljeavskiljning
När det gäller val av oljeavskiljning finns det en hel del att tänka på t.ex. vilken verksamhet som bedrivs och vilken fas oljan 
befinner sig i. Följande är bra att tänka på vid val av oljeavskiljning:

• Räcker det med en oljeavskiljare eller ett miljöfilter eller 
krävs kompletterande rening för att klara utsläppskra-
ven? Se bilaga 1.

• Passar oljeavskiljare eller miljöfilter bättre för den verk-
samhet som bedrivs? Det finns även andra sätt att av-
skilja olja, t.ex. kemisk spaltning, ultrafiltrering, omvänd 
osmos, flotation, indunstning och behandling med aktivt 
kol. Olja kan också avskiljas genom centrifugering. 

• Oljeavskiljare ska vara godkänd enligt den svenska 
standarden och CE-märkt. För miljöfilter krävs Svensk 
certifiering enligt P-märke. P-märkningen innebär att 
produkten uppfyller bland annat lag- och myndighets-
krav.

• Oljeavskiljare ska vara utrustad med möjlighet till prov-
tagning och automatisk avstängningsanordning.

• Krävs dämningslarm för oljeavskiljaren? Läs mer om det 
i avsnitt 3.2 Avstängningsventil, larm och provtagnings-
brunn.

• Ska oljenivålarm och slamlarm installeras?

• Dimensioneringen av oljeavskiljare ska utföras enligt 
svensk standard SS-EN 858. Flöde, typ av lätt vätska, 
eventuella tvättkemikalier och användning av hög-
tryckstvätt är exempel på parametrar som påverkar 
dimensioneringen. För miljöfilter gäller tillverkarens 
rekommendationer.

• Ska oljeavskiljaren eller miljöfiltret placeras inomhus 
eller i mark? Vilka markförhållanden har man? Är det 
möjligt att gräva ned en oljeavskiljaranläggning?

• Kommer vattnet att rinna till avskiljaren eller ska det 
pumpas?

• Vid placering av oljeavskiljare eller miljöfilter utomhus 
bör man tänka på om den ska gå att köra över. Tänk 
även över placeringen när det gäller hur lätt det är att 
komma åt att öppna locken vintertid.

• Hur lätt oljeavskiljaren eller miljöfiltret är att kontrollera 
och tömma kan påverka kostnaden för tömning och 
kontroll under hela dess livslängd.

• Om oljeavskiljaren eller miljöfiltret ska ta hand om 
vatten utomhus t.ex. vid spolplatta eller spillzoner från 
tankstationer är det viktigt att spolplattan eller spill-
zonen lutar mot brunn eller ränna. Omgivande mark 
ska luta bort från plattan eftersom man annars kan få 
mycket stora flöden vid regn. 

• Oljeavskiljare och miljöfilter för dagvatten ska dimensio-
neras för ett 10-års regn.

• Gummipackningar kan ta skada av vissa kemikalier eller 
lätta vätskor, t.ex. etanol och RME.

Innan oljeavskiljaren eller miljöfiltret tas i drift bör en installationskontroll utföras för att kontrollera att larm, av-
stängningsventil och filter sitter som det ska. Både ledningar till och från oljeavskiljaren eller miljöfiltret samt själva 
oljeavskiljaren bör provtryckas för att kontrollera att de är täta.
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Den som planerar att ändra eller starta upp en ny verksamhet som kan påverka utsläppet till spillvattennätet 
eller till dagvattnet ska i god tid innan meddela detta till tillsynsmyndigheten och huvudmannen. Nya verksamheter och 
vissa ändringar av verksamheter kan även kräva en anmälan enligt miljöbalken om de klassas som en miljöfarlig verk-
samhet. Installation av oljeavskiljare eller miljöfilter kräver bygganmälan. Vid ombyggnad som förändrar vattenflöden 
eller annat som kan påverka oljeavskiljaren eller dess funktion gäller nya normer. Detta innebär att om man t.ex. byg-
ger till en tvätthall eller byter tvättmaskin så gäller nya normer för oljeavskiljaren. Då kan det behövas en ny beräkning 
för att se om befintlig oljeavskiljare är rätt dimensionerad. Är det en gammal oljeavskiljare kan den behövas byta till en 
klass 1 som är CE-märkt och därmed uppfyller svensk standard. Detta kan även bli aktuellt om verksamheten förändras 
från t.ex. en typ av industri till en annan.

Riktlinjer för oljeavskiljare

3.1.1 Delad oljeavskiljaranläggning 
mellan flera verksamheter 

Det är inte lämpligt att olika typer av verksamheter är kopplade till samma oljeavskiljaranläggning. I de fall 
det förekommer är det viktigt att alla som är inkopplade är medvetna om hur deras verksamhet kan påverka oljeavskil-
jarens eller miljöfiltrets funktion. Det ska vara klarlagt vem som är ansvarig för skötsel, kontroll och tömning samt vem 
som är ansvarig för kontakten mot huvudmannen och tillsynsmyndigheten. 

Vid installation av oljeavskiljning till en ny verksamhet ska inte andra verksamheter anslutas.

3.1 Anmälan och bygglov
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3.2 Avstängningsventil, larm och 
provtagningsbrunn 

För att uppfylla kraven i den svenska standarden för oljeavskiljare ska oljeavskiljaren vara utrustad med automatisk 
avstängningsventil.  Den automatiska avstängningsventilen stänger utflödet från oljeavskiljaren om det blir för högt flöde i 
oljeavskiljaren eller om oljenivån blir för hög. Vid stängning av utloppet kan dämning uppstå och vatten tryckas tillbaka. Ett 
larm som varnar för detta kan behöva installeras, så kallat dämningslarm. Dämningslarmet hänger i luften ovanför oljeskik-
tet. När nivån stiger, pga. att utloppet är tätt, ljuder larmet. Krav på dämningslarm finns om avskiljarsystemets betäckning 
(locket) är lägre än vattenytan på den yta som avleds. 

Avstängningsventil

Krav på oljenivålarm som varnar vid hög oljenivå och slamlarm som varnar vid hög slamnivå finns inte i standarden men 
kan vara ett bra komplement till egenkontrollen. Givaren till ett oljenivålarm ska placeras så att den larmar en tid innan 
avskiljaren är helt full, det vill säga 80 % av lagringskapaciteten. Kontrollera att larmsonden fungerar genom att sänka den 
i olja, torka av och sänk ned i vatten för att se om larmet stängs av, ta upp larmsonden, torka av den för att se att larmet 
varnar i luft. Ett slamlarm ska varna i god tid innan halva slamvolymen är uppfylld. Larmskåpet ska placeras där anställda 
vistas regelbundet.  

Enligt den svenska standarden ska det finnas möjlighet till provtagning. Det behöver inte finnas en separat provtagnings-
brunn utan den kan vara integrerad i oljeavskiljaren.

Riktlinjer för oljeavskiljare
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Normalläge

Öppet utlopp

Ventiltallrik

Flottör

Stat.vattennivå

Öppet utlopp

Stat.vattennivå

Oljeskikt  
(tjocklek, ca halva  
flottörens höjd)

Flottörens 
läge vid halvt 
oljeskikt

Stängd ventil. 
Max. oljelag-
ringskapacitet

Stat.vattennivå

Max. oljeskikt



Skellefteå kommun har antagit en strategi för dagvatten. I den beskrivs hur dagvatten ska hanteras för att inte 
orsaka översvämningar, föroreningar eller andra negativa effekter. I del 2 av dagvattenstrategin finns riktvärden för vad 
dagvattnet i förbindelsepunkt eller utsläppspunkt som högst bör innehålla. 

Dagvatten som passerat genom en oljeavskiljare eller ett miljöfilter ska inte ledas till spillvattennätet utan i första hand 
ledas till ett öppet dike eller liknande på den egna fastigheten. I andra hand ska det ledas till öppet dike i närheten  
(servitut för ledningar kan behövas). I tredje hand ska det ledas till en stenkista eller infiltrationsbrunn på den egna 
fastigheten med någon typ av kontrollfunktion för att visuellt kunna se om olja avskilts som planerat (viktigt här att ta 
hänsyn till grundvattnets nivå samt eventuella vattentäkter).  I fjärde hand ska det ledas via kommunal dagvattenledning 
till öppet dike eller annan infiltration. Om alternativen ovan inte fungerar av någon orsak kan vattnet ledas via kommu-
nal dagvattenledning till en älv eller sjö. 

Det är inte tillåtet att belasta en oljeavskiljare eller miljöfilter med mer vatten än vad den är dimensionerad för. När det 
gäller dagvatten innebär det att den måste förses med bypass-funktion. Bypass-funktion innebär att det mest förorena-
de vattnet vid regn, s.k. first flush, går genom oljeavskiljaren och att resterande del leds förbi oljeavskiljaren för att inte 
spola ut den tidigare avskilda oljan. Dock är det inte tillåtet med bypass-funktion för tankstationer, depåer, soptippar 
och liknande. Där kan man istället installera ett vattenmagasin som medför att vattnet kan lagras om flödet blir högre än 
vad oljeavskiljaren är dimensionerad för (ex vid ett 10-årsregn), på så vis blir flödet till oljeavskiljaren inte för högt. Både 
oljeavskiljare och miljöfilter för dagvatten inom Skellefteå kommun ska dimensioneras för ett 10-års regn. 

4. Oljeavskiljning  
för dagvatten

Riktlinjer för oljeavskiljare
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För att säkerställa oljeavskiljarens funktion behöver vissa kontroller genomföras. Enligt standarden ska kontroller göras innan 
den tas i drift, med jämna mellanrum men inte mer sällan än 6 månader. Dock står även att drift och skötsel ska utföras enligt 
tillverkarens anvisningar. Det kan innebära en tätare kontroll än ovan angivna intervall eller kontroll av ytterligare saker. 

Dessa saker ska kontrolleras regelbundet men minst var sjätte månad:

• Slamnivå

• Oljenivå

• Kontroll av att vattennivåerna ligger i våg framför och 
bakom eventuella skärmar/filter. Om vattennivån inte 
ligger i våg kan det tyda på att filtret är igensatt och 
behöver rengöras. 

• Larm, testet ska inkludera både sensorn i oljeavskiljaren 
och larmenheten.

• Rengöring av provtagningsbrunn

• Avstängningsventilen kontrolleras genom att man ser 
att den ligger i nivå med ytan (ser ut som ett kastrullock 
med en liten krok på), om man petar på den ska den 
röra på sig. Kolla så att den inte har hamnat på botten 
eller sitter fast.

• I de fall oljeavskiljaren är utrustad med koalescensfilter 
ska dessa rengöras och bytas enligt tillverkarens rekom-
mendationer. 

5.1 Regelbunden kontroll

Kontrollerna ska dokumenteras och journaler ska kunna visas upp vid tillsyn. Eventuella avvikelser ska kommente-
ras och åtgärd ska framgå av journalen.

5.1.1 Mätning av slamlagrets och 
oljans tjocklek
Slamvolym mäts genom pejling med en graderad sticka som förs ner i slamlagret. Vid pendling av stickan kän-
ner man var slamlagret börjar genom att motståndet ökar. Notera nivån på stickan och för sedan ner den till botten av 
avskiljaren, notera nivån igen. Genom att räkna ut skillnaden mellan de två avläsningarna får man fram tjockleken på 
slamnivån.Vid kontroll av oljeskiktet kan en speciell vattenpasta, som skiftar färg vid kontakt med vatten, användas på 
en pejlsticka. För att dessa kontroller ska vara relevanta och av betydelse behöver man ha kunskap om vid vilken upp-
nådd oljenivå respektive slamnivå som tömning ska beställas.

Riktlinjer för oljeavskiljare
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5.2 Tömning

För att en oljeavskiljare ska fungera behöver den tömmas. Dels får oljeskiktet på ytan inte bli så tjockt att det på-
verkar den del där reningen ska ske och dels så måste slam som sedimenterar på botten tömmas. Slamnivån påverkar 
flödeshastighet och uppehållstid i oljeavskiljaren. Typ av oljeavskiljare, storlek och belastning avgör tömningsfrekven-
sen. Vanligtvis innebär detta att tömning bör ske 1-2 gånger per år. 

Enligt standarden SS-EN 858 bör tömning av oljeavskiljaren ske när halva slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten 
för olja är fylld. Det är viktigt att följa rekommendationerna från tillverkaren. Efter en hel tömning ska oljeavskiljaren 
alltid återfyllas med vatten. Detta måste göras eftersom att larm och bottenventilen ska kunna vägas in och hamna på 
rätt nivå.

En beställning av tömning ska ske i så god tid att larmet aldrig hinner lösa ut. Larmet är en sista försiktighetsåtgärd.

Tömning ska helst ske med heltömning. Det finns i princip aldrig något skäl att toppsuga. Vid de allra flesta anlägg-
ningar tar det mycket längre tid att fylla upp oljevolymen än slamvolymen. Rengöring av filter eller byte av filter bör 
göras i samband med tömning, då kan det förorenade vattnet som uppstår direkt sugas ur oljeavskiljaren.

5.3 Besiktning vart 5:e år

Vart femte år ska en mer omfattande inspektion av oljeavskiljaren utföras. Avskiljaren ska då tömmas helt och rengöras. Även 
rörledningar hör till avskiljarsystemet som ska besiktigas. Besiktning ska utföras av fackkunnig personal, d.v.s. en neutral part 
som kan sin sak.  Företag kan frivilligt certifieras av Swedac. 

Vid besiktningen ska följande kontrolleras:

• ingående komponenters täthet

• att tanken är hel och tät (eventuell sprickbildning och 
andra skador)

• kontroll av eventuell invändig ytbehandling

• kontroll av dämpskärmar, rör och liknande avseende 
fastsättning och funktion

• kontroll av elektriska komponenter och larm

Resultatet av besiktningen ska dokumenteras och journaler ska kunna visas upp vid tillsyn. I samband med 
5-årskontrollen bör en beräkning av dimensioneringen göras för att kontrollera att oljeavskiljaren fortfarande är  
dimensionerad för nuvarande ändamål. Eventuella avvikelser ska kommenteras och åtgärd framgå av journalen.

Det är vanligt med gaser inne i avskiljare, därför ska säkerhetsföreskrifter för arbete i slutna utrymmen och vid arbete 
i avloppsanläggningar alltid följas. Standard SS-EN 858-2 specificerar inspektionens omfattning.

Riktlinjer för oljeavskiljare
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Det finns olika typer av miljöfilter. Med rätt dimensionering och skötsel ska maximalt 1 mg opolära kolväten per li-
ter släppas ut från ett miljöfilter. Här beskrivs det filter som kan användas för exempelvis tankstationer och spolplattor. 
Miljöfiltret består av en uppsamlingsyta (A1) som samlar upp regndagvatten som är förorenat med organiska fören-
ingar och leder det till en filterbrunn (B). Uppsamlingsytan placeras nergrävd i marken med en lutning mot utloppsled-
ningen. Ovanpå detta läggs ett väl genomsläppligt material (t.ex. makadamm). Antalet filterbrunnar kan variera i både 
storlek och antal efter behov. Filterbrunnen består av kassetter med absorbent i vilket det förorenade vattnet leds 
genom. Filterkassetterna är utformade så att det förorenade vattnet leds den naturliga vägen neråt, och föroreningarna 
stannar upp i varje kassett så att absorbenten hinner absorbera de organiska föreningarna. Efter filterbrunnen går 
vattnet vidare till en pumpbrunn (C) som pumpar ut det renade vattnet som kommer från filterbrunnen

6. Miljöfilter

A

A1 - Uppsamlingsyta

B - Filterbrunn C - Pumpbrunn

Det finns även miljöfilter för placering ovan jord. Användningsområden är t.ex. verkstäder och industrier. Miljöfil-
ter är dock inte lämpliga för biltvättar och liknande där rikligt med tvättmedel används eftersom att tensider inte är bra 
för filtret. Pumpbrunnen kan kompletteras med oljelarm som har en automatisk avstängningsfunktion på pumpen som 
stoppar utflöde från filteranläggningen. Om ett miljöfilter av sådan här typ väljs ska oljelarm finnas enligt dessa riktlin-
jer. Prov kan tas i inloppet till pumpbrunnen.

Riktlinjer för oljeavskiljare
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6.1 Skötsel och kontroll av  
miljöfilter och larm

Absorbenten som består av torv i filterkassetterna ska bytas minst en gång per år eller när filtret är mättat. 
Ett mättat filter får en svart färg. Förorenad torv klassas som farligt avfall eller lätt oljeskadad jord. Larmet 
kontrolleras genom att man lyfter upp larmgivaren som ligger och flyter på vattenytan i brunnen och då ska 
man få ett larm. 

Följ alltid de skötselinstruktioner som följer med anläggningen.
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7. Provtagning 
Provtagning av utgående vatten efter oljeavskiljning är nödvändigt för att veta att oljeavskiljningen fungerar och att utsläppt 
vatten uppfyller de krav som finns. Vid provtagning ska provet tas ur rinnande vatten. Det arbete som gör att det kan hamna 
olja i oljeavskiljaren eller miljöfiltret ska utföras medan provet tas. Är det en biltvätt ska bilar tvättas medan man tar provet. 
Utomhus ska det regna när provet tas. 

Verksamheter ska ta prov på begäran från huvudmannen eller tillsynsmyndigheten. Prov ska tas av ackrediterad provtagare.

Under en tid av minst sex timmar ska ett flödesproportionellt eller tidsstyrt samlingsprov tas på utgående vatten från renings-
anläggningen. Lämplig provtagningsfrekvens vid ett samlingsprov är 5-10 gånger per timme samt en volym på 25-100 ml per 
delprov. 

Det går att ta prov även om provtagningsmöjlighet saknas efter en oljeavskiljare. Hur man går till väga vid provtagning på utgå-
ende vatten från en oljeavskiljare brukar bli specifikt för varje modell eftersom det finns olika modeller på utlopp. Prov ska tas 
vid worst-case och inte direkt efter en tömning. Helst ska provet tas strax innan ordinarie tömning.

 

7.1 Analyser
Prov ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. För metaller är det viktigt att analysnoggrannheten är på micro-
gramnivå (µg). Analysen ska omfatta de parametrar som finns med i tekniska nämndens riktlinjer när det gäller utsläpp 
till spillvattennätet, om inget annat överenskommits med huvudmannen eller tillsynsmyndigheten.

För utsläpp till dagvattnet gäller de parametrar som anges i Skellefteå kommuns dagvattenstrategi, om inget annat över-
enskommits med huvudmannen eller tillsynsmyndigheten.

7.2 Redovisning av provtagnings- 
resultat
Resultatet av provtagningen ska redovisas till tillsynsmyndigheten och huvudmannen inom sex veckor. Följande ska redo-
visas i provtagningsrapporten: 

• Vem som tog provet samt var och hur
• Antal delprov samt total provtagningsvolym
• Datum när senaste olje- och slamtömning gjordes
• Upplysning om förhållanden som kan ha påverkat provtagningsresultatet
• Analysprotokoll

Riktlinjer för oljeavskiljare
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8. Utsläpp till lednings- 
nätet eller markförorening
Vid utsläpp eller större spill av olja eller annan miljöfarlig produkt till spill- eller dagvattennätet ska Skellefteå kommuns 
kundtjänst kontaktas, kontaktuppgifter finns på sista sidan i dokumentet samt på www.skelleftea.se. I akuta lägen eller 
efter kontorstid ska räddningstjänsten kontaktas. 

Det har visat sig att äldre oljeavskiljare ofta läcker. Vanliga orsaker till läckagen är marksättningar och att packningar 
har vittrat sönder. Det innebär att allt förorenat vatten som en oljeavskiljare belastas för, inte passerar igenom oljeav-
skiljaren utan en viss del letar sig ut i marken runt oljeavskiljaren. Eventuellt läckage är svårupptäckt vilket innebär att 
marken kring en oljeavskiljare kan vara förorenad och behöva saneras. När man ersätter sin gamla oljeavskiljare och 
konstaterar markföroreningar ska man anmäla det till tillsynsmyndigheten och sanera innan den nya oljeavskiljaren 
installeras.

9. Avfall 
Avfall som uppkommer från slam- och oljeavskiljare samt miljöfilter och tillhörande sandfång ska hanteras som farligt 
avfall. Det innebär att tömning och transport endast får utföras av transportör som har giltigt tillstånd för detta. Den 
som lämnar ifrån sig avfall ska kontrollera att transportören och mottagaren har tillstånd. Vid varje transport av farligt 
avfall ska ett transportdokument upprättas. För varje slag av farligt avfall ska anteckningar föras om mängd avfall som 
uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.
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10. Vad gäller?  
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och Allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kom-
muns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) styr förutsättningarna för varje anslutning.
I ABVA står att huvudmannen inte är skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hus-
hållsspillvatten. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin- eller annan 
petroleumprodukt. Olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och dylikt ska tillses regelbundet och 
tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion. 

Utgående vatten från oljeavskiljare eller miljöfilter som sedan går till spillvattennätet ska klara de riktlinjer med varnings-
värden som antagits av tekniska nämnden 2010-03-22 (se bilaga 1). Om kraven inte klaras kan krav på åtgärder komma 
att ställas av huvudmannen eller tillsynsmyndigheten. Åtgärder kan också krävas om besiktningar eller andra undersök-
ningar visar att oljeavskiljaren eller miljöfiltret inte fungerar.

Miljöfarliga verksamheter regleras även av miljöbalken (SFS 1998:808) och dess förordningar. I miljöbalkens andra ka-
pitel finns ett antal hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att följa. Reglerna ställer bland annat krav på 
kunskap, produktval, försiktighetsåtgärder, lämplig lokalisering och hushållning med energi och råvaror. Bestämmelser 
om avfall finns bland annat i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Enligt Boverkets byggregler (BBR 19) ska avskiljare installeras eller annan behandling ske av spillvatten som kan inne-
hålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen.

Enligt byggproduktförordningen måste, från den 1 juli 2013, byggprodukter som omfattas av en harmoniserad stan-
dard eller utfärdad ETA (Europeisk Teknisk Bedömning) ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas 
inom EU. Det gäller även för oljeavskiljare. För att en oljeavskiljare ska få CE-märkning ska den uppfylla den svenska stan-
darden för oljeavskiljare. ETA är en kund- och produktspecifik kravspecifikation för CE-märkning av en byggprodukt där 
det saknas en harmoniserad standard som kan användas.  
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Bilaga 1. Riktlinjer för ut-
släpp till spillvattennätet 
Reningsverken är primärt byggda för att ta emot och rena hushållsspillvatten som är biologiskt nedbrytbart samt att re-
ducera fosfor. Spillvatten från industrier och andra verksamheter kan dock tas emot under vissa förutsättningar. 
Tekniska nämnden fastställer riktlinjer för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter.

Generellt gäller värdet vid förbindelsepunkten, men kan i vissa fall gälla omedelbart efter reningsanläggning, eller om 
sådan saknas, i processavloppsvattnet utan inblandning av avloppsvatten med lägre föroreningshalt än varningsvärdet. 
En föroreningsmängd får aldrig spädas så att varningsvärdet underskrids, och en vattenbesparande åtgärd får aldrig 
medföra att mängden av en förorening ökar.

Verksamheten samt skötseln av eventuella reningsanläggningar ska ständigt bedrivas så att utsläppen av föroreningar 
till spillvattennätet blir så små som möjligt. Med varningsvärde menas ett värde som är likvärdigt med hushållsspillvat-
ten och inte oväsentligt avviker från normalt hushållsspillvatten.

Att ett ämne inte finns upptaget i riktlinjerna innebär inte att det fritt får släppas ut. Bedömning görs då från fall till fall. 
Av avgörande betydelse är den skada ämnet kan orsaka, men även avloppsreningsverkets kapacitet och recipientens 
beskaffenhet kan vara avgörande om utsläpp kan ske. Ytterligare undersökningar kan också behöva utföras för bedöm-
ning om man kan ta vattnet till reningsverket. Vid tillämpning av tabellens värden kan i det enskilda fallet skärpningar 
eller lindringar göras. Eventuella dispenser från dessa riktlinjer beslutas av tekniska nämnden.

Parameter/ämne Varningsvärde
pH min 6,5

pH max 10

Temperatur max 45°C

Konduktivitet 500 mS/m

Sulfat (summa sulfat SO42-, sulfit SO32-, och tiosulfat 
S2O32)

400 mg/l

Magnesium, Mg2+ 300 mg/l

Ammonium NH4+ 60 mg/l

Klorid 2500 mg/l

Arsenik, As 0,07 mg/l (70 µg/l)

Bly, Pb 0,04 mg/l (40 µg/l)

Kadmium, Cd 0,0005 mg/ (0,5 µg/l)

Koppar, Cu 0,2 mg/l (200 µg/l)

Krom total, Cr 0,05 mg/l (50 µg/l)

Kvicksilver, Hg 0,001 mg/l (1 µg/l)

Nickel, Ni 0,05 mg/l (50 µg/l)

Silver, Ag 0,05 mg/l (50 µg/l)

Zink, Zn 0,2 mg/l (200 µg/l)

Fett 50 mg/l

Oljeindex 50 mg/l

Kvoten BOD7/COD <0,5
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Kontakta oss

Skellefteå kommuns kundtjänst 
telefon: 0910-73 50 00

www.skelleftea.se

Du kan också kontakta oss via appen  
”Mitt Skellefteå”.


