
Om du har en verksamhet där det finns risk att mineralolja släpps ut till spill- eller 
dagvattennätet ska du ha en oljeavskiljare. Om oljan når reningsverket fungerar 
inte reningen som den ska. Dessutom kan olja skada sjöar och vattendrag, om det 
kommer ut i dagvattnet.

Installation av oljeavskiljare minskar den negativa på-
verkan på miljön. Oljeföroreningar som kommer ut via 
dagvattennätet ger en direkt nedsmutsning av miljön, till 
exempel sjöar, vattendrag och grundvatten. Om olja kom-
mer ut i dagvatten inom skyddsområde för dricksvatten 
kan det få stora konsekvenser för dricksvattenförsörjning-
en. Särskilda regler gäller därför för verksamheter och 
anläggningar som ligger inom sådana områden.

Om det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet 
ska det finnas en oljeavskiljare. Det är viktigt att minska 
mängden olja som kommer till reningsverket eftersom 
olja försämrar reningsprocessen och kan skada den bio-
logiska reningen. Med oljan följer ofta föroreningar som 
fastnar i slammet, exempelvis tungmetaller och organiska 
ämnen som är svåra att bryta ner.

Vilka verksamheter ska ha oljeavskiljare?
Oljeavskiljare ska finnas för att behandla spillvatten från 
fordonstvätt och industriella processer. Oljeavskiljare ska 
även finnas för att minska utsläpp av oljeförorenat dag-
vatten från hårdgjorda ytor och vid verksamheter där det 
finns risk för spill av oljeprodukt.

 

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:
• Bensinstationer
• Fordonstvättar
• Bilverkstäder
• Gör-det-själv-hallar
• Garage med golvavlopp
• Lagringsplats för skrotbilar 

Dimensionering
För att oljan ska hinna stiga till ytan, är det viktigt att 
avskiljaren är rätt dimensionerad. Detta beskrivs i SS-
EN858-2 samt i NSVA:s  riktlinjer, som du hittar i slutet 
av detta dokument. Är avskiljaren underdimensionerad 
blir genomloppstiden för kort och olja följer med ut till 
avloppsnätet.

Larm och kontroll
Din oljeavskiljare bör ha ett larm (optiskt och akustiskt) 
som reagerar på för hög oljenivå. Du ska kontrollera funk-
tionen av detta regelbundet. Om du har en oljeavskiljare 
som saknar larm behöver du göra manuella kontroller 
av slamskikt och oljenivå. Manuella kontroller är ett bra 
komplement även när oljeavskiljaren har larm.
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Om oljeskiktet blir för tjockt följer olja med under skär-
men (eller röret) ut i avloppet. Om det blir mycket slam 
på botten i avskiljaren minskar vattenvolymen och det 
oljehaltiga vattnet kommer att passera för snabbt. 

Tömning
Du ska tömma oljeavskiljaren vid behov, dock minst en 
gång per år. Du ska föra journal för tömningen och du ska 
kunna visa upp den miljöförvaltningen. Avfallet som upp-
kommer från oljeavskiljare och sandfång är klassat som 
farligt avfall. Anlita därför en transportör som har tillstånd 
för transport av farligt avfall. 

När oljeavskiljaren är tömd måste den du fylla den med 
vatten för att den ska fungera igen. Det är mycket viktigt 
att detta sker omedelbart efter tömningen, så att vatten-
nivån hela tiden är ovanför skärmens underkant. Annars 
följer olja med ut när nivån når utloppsröret.

Provtagning
Oljeavskiljaren ska vara utrustad med en provtagnings-
brunn. NSVA och miljöförvaltningen kan ställa krav på 
provtagning, som då ska göras av certifierad provtagare. 
Provet ska sedan analyseras av ett ackrediterat laboratori-
um. Vattnets halt av mineralolja får inte överstiga 50 mg/
liter om oljeavskiljaren är kopplad till spillvattennätet, 
eller 5 mg/liter om oljeavskiljaren är kopplad till dagvat-
tennätet.

Rent praktiskt
Oljeavskiljaren måste vara placerad så att tillsyn och 
tömning kan ske utan problem. Kontrollera regelbundet 
olje- och slamskiktens tjocklek, samt att larmet fungerar. 
När du gjort detta, anteckna resultatet i journal. 

Ett sätt att uppskatta oljeskiktets tjocklek är att använda 
ett plaströr med bottenventil som försiktigt sänks ned i 
oljeavskiljaren. Därefter stängs bottenventilen och röret 
hissas upp. Om det får stå en stund flyter oljan upp till 
ytan och du kan avgöra tjockleken. Ett annat sätt är att 
använda vattenpasta på en mätsticka.

När du kontrollerar larmet lyfter du upp givaren så att den 
kommer i kontakt med oljeskiktet på ytan. Då ska larmet 
gå genom en ljud- och ljussignal. Se till att de som vistas 
dagligen i lokalen vet vad larmet avser.

Mer information och riktlinjer
Naturvårdsverket: Oljeavskiljare, fakta 8283, februari 
2007 hittar du på naturvardsverket.se.

Riktlinjer för slam- och oljeavskiljare, samt riktlinjer för 
utsläpp från fordonstvättar (båda inom NSVA) hittar du på 
nsva.se.

Standarder
Följande standarder bör din leverantör ha tillgång till:
• SS-EN 858-1 Avlopp – separationssystem för lätta 

vätskor (till exempel olja och bensin), Del 1: Princi-
per för produktutformning, provning, märk ning och 
kvalitetskontroll.

• SS-EN 858-2 Avlopp – separationssystem för lätta 
vätskor (t ex olja och bensin), Del 2: Val av nominell 
storlek, installation, drift och underhåll.
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