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Management of oil separators in smaller businesses – 

a study of service stations in the municipality of Falun 

Ylva Eliasson 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the current management of oil separators in 

smaller businesses in Falun municipality. Main research questions included whether the oil 

separators are handled properly concerning maintenance, drainage, and inspection. A 

number of interviews were carried out with operators of oil separators within small 

businesses in Falun municipality and representatives from the Swedish Professional 

Association STOR and Ragn-Sells. In addition, literature and public documents such as 

reports from Swedish Environmental Protection Agency and municipalities were compiled 

and evaluated. The results show that there are considerable problems with the management 

of oil separators. Problems are identified in all areas, ranging from deficiencies in theoretical 

knowledge, maintenance, drainage and inspection. Other municipalities than Falun have 

identified similar problems. To solve the problem regarding oil separators, operators must be 

more conscious about their responsibilities and the demands as a result of existing laws. 

Theoretical knowledge is required, but also documented information must be accessible. An 

increased knowledge level could be reached through increased supervision and information 

from municipalities and environmental administrations. 
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Sammanfattning 

Olja är ett miljögift vilket innebär att ett utsläpp av ämnet skapar problem i miljön. 

Omfattningen av de problem som kan uppstå beror på flera faktorer, såsom känsligheten i 

det förorenade området, omfattningen av utsläppet och årstid. Tiden det tar för miljön att 

återhämta sig från ett oljeutsläpp varierar, det kan ta uppemot flera decennier. Reningsverk 

är konstruerade för att behandla hushållsvatten, vilket innebär att avskilja ämnen som fosfor, 

organiskt material och i vissa fall kväve. Ett reningssteg i reningsverk är biologisk rening, 

vilket är väl anpassat till att rena organiskt material men känsligt för störningar. Om 

oljehaltigt avloppsvatten når det biologiska reningssteget kan detta slås ut. Det finns lagar 

som reglerar vad verksamheter får släppa ut på kommunalt ledningsnät.  Även miljöbalken 

reglerar hur verksamheter får bedrivas för att människors hälsa och miljö ska skyddas mot 

skador och olägenheter. 

Denna studie har syftet att undersöka hur hanteringen av oljeavskiljare fungerar i verkstäder. 

En oljeavskiljare fungerar som en stor tank, som i de flesta fall, avskiljer olja gravimetriskt. 

Oljeförorenat vatten leds från verkstaden via golvbrunn till oljeavskiljaren där olja som har 

lägre densitet än vatten stiger medan slam sjunker till botten och renat vatten leds vidare till 

kommunalt avloppsledningsnät. Falu miljöförvaltning bedriver idag ingen riktad tillsyn på 

oljeavskiljare i de verksamheter undersökningen omfattar. Miljöförvaltningen saknar på så 

sätt kunskap om aktuellt läge kring hanteringen av oljeavskiljare i dessa verksamheter. 

Miljöförvaltningens hypotes är att det finns oljeavskiljare som hanteras bristfälligt. Det är 

nödvändigt för Falu miljöförvaltning att få vetskap om hur situationen kring oljeavskiljare ser 

ut för att på så sätt bedöma om tillsyn på dessa verksamheter bör prioriteras. 

Undersökningen avgränsades till att omfatta bilverkstäder, klassade som U-verksamheter, i 

Falu kommun. Undersökningen genomfördes i form av intervjuer med verksamhetsutövare, 

branschorganisation STOR samt Ragn-Sells i Borlänge. På detta sätt kunde en omfattande 

bild fås över situationen kring hanteringen av oljeavskiljare. De områden som studerades var 

främst tömning, skötsel, besiktning samt vilken kunskap verksamhetsutövare hade gällande 

oljeavskiljare. 

Resultatet av undersökningen visar att det finns problem gällande hanteringen av 

oljeavskiljare i bilverkstäder i Falun. Verksamhetsutövare saknar nödvändig kunskap för att 

hantera oljeavskiljaren korrekt. Verksamhetsutövare anser att det vore önskvärt med ökad 

kunskap. Som förslag på hur detta kan uppnås är att miljöförvaltningen bidrar med 

information. Gällande skötsel av oljeavskiljare saknas rutin och kontroll. De flesta 

verksamheter genomför i princip ingen skötsel av oljeavskiljaren, de tror att tömningsbolaget 

kontrollerar funktionen. För att uppnå att skötsel genomförs kan krav på rutiner och 

dokumentation ställas från miljöförvaltningen. Brister finns även inom tömning. Tömning 

sker när oljeavskiljaren är överfull och oljeavskiljaren som ska återfyllas med färskvatten 

återfylls i många fall med vatten som sugits upp från oljeavskiljaren. Dessa problem kan 

åtgärdas med upprättande av tömningsavtal samt upprättande av rutiner. Besiktning 

genomförs inte i verksamheter. För att besiktning av oljeavskiljare ska genomföras krävs att 

fler företag blir certifierade att genomföra besiktning samt att verksamhetsutövares kunskap 

ökar kring SS EN 858 där besiktning föreskrivs. 

Likartade undersökningar som genomförts i andra kommuner i Sverige visar på liknande 

resultat som de i Falu kommun. Med detta som underlag är bedömningen att hanteringen av 



 

 

oljeavskiljare måste förbättras i framtiden. Verksamhetsutövare måste få bättre kunskap 

kring hur en oljeavskiljare ska hanteras. Nuvarande brister gällande kunskap kan vara 

orsaken till att det även finns brister gällande tömning, skötsel och besiktning. 

Miljöförvaltningar är den myndighet som på bäst sätt kan bidra till att höja kunskapsnivån 

hos verksamhetsutövare, dels genom tillsyn och dels genom riktade kampanjer. 
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1. Inledning 

1.1 Olja: begrepp, spridningsvägar och nedbrytningsprocesser 

Olja är ett vitt begrepp och innefattar olika typer av oljor med vegetabilisk-, mineraliskt- eller 

animaliskt ursprung. När olja nämns i detta arbete innebär det främst mineralolja eller 

produkter framställda av råolja. Via en process under miljontals år har råolja bildats av döda 

växter och djur. Varje oljekälla har därför sin egen sammansättning av föreningar (Kingston 

2002). Vid raffinering separeras de olika föreningarna beroende på kokpunkt, det är då 

petroleumprodukter bildas. Klassificeringen av olja kan göras på olika sätt utifrån oljans 

egenskaper. Vanligast sker klassificering utifrån oljans viskositet, men fler egenskaper skiljer 

oljorna åt, såsom ytspänning, densitet, flyktighet, flampunkt och flyttemperatur 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011). 

När olja kommer i kontakt med luft och vatten sker olika processer som förändrar oljans 

egenskaper. Genom avdunstning övergår delar av oljan från flytande fas till gasfas. Det bidrar 

till att kvarvarande olja ökar i densitet och viskositet samt blir minde lättantändlig. Spridning 

av olja beror på vindförhållanden och strömmar i vatten men även av oljans kemiska och 

fysikaliska egenskaper. Ökad grad av spridning medför ökad avdunstning och större 

förorenat område. Beroende på vilken mekanisk påverkan oljan utsätts för sker dispergering i 

olika hög grad. Dispergering bidrar till att koncentrationen olja på vattenytan sjunker medan 

koncentrationen i vattenfasen stiger och oljan blir lättillgänglig för vattenlevande djur och 

organismer. I vattnet kommer oljan även att emulgera och volymen av föroreningen 

mångdubblas. Emulsioner bidrar till att avdunstningen, spridningen och naturlig 

dispergering minskar vilket i sin tur resulterar i att oljan kvarstår i miljön en längre tid än om 

den varit samlad. Olja som fastnar på partiklar sedimenterar slutligen på botten. Två 

processer som innebär att oljan bryts ner är fotooxidation och biologisk nedbrytning 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011). 

1.2 Miljöeffekter av olja i Sverige 

Olja är ett ämne som påverkar miljön negativt. Vilka problem olja orsakar vid utsläpp beror 

på typen olja eller oljeprodukt och utsläppsmängden (Kingston 2002). Omgivningen såsom 

årstid, väder, grad av exponering och områdets känslighet till vilket utsläppet sker avgör även 

vilka effekter som uppstår. Oljeutsläpp kan orsaka såväl kortsiktiga som långsiktiga skador 

på miljön (Penela-Arenaz m. fl. 2009). Ett stort oljeutsläpp i svenskt hav kan orsaka 

irreversibla skador på svenska miljövärden. Likaväl kan ett litet oljeutsläpp vid en kritisk tid 

på året eller i känslig miljö orsaka större skador än ett stort utsläpp vid en annan tidpunkt 

eller plats. För sjöfåglar, fisk och marina däggdjur kan olja utgöra en akut risk. För 

vattenlevande organismer, exempelvis alger, är den största effekten nedsatt tillväxt och andra 

uttryck för biologisk stress. Oljans effekter är relativt kortvariga men bör ändå anses 

allvarliga. Den största del olja som angriper stränder och vatten bryts ner inom några 

månader. Långvariga effekter ses främst i syrefattiga bottensediment (Havs och 

vattenmyndigheten 2011). Ur ekologiskt synsätt är de långsiktiga effekterna orsakade av olja 

de allvarligaste. Undersökningar har visat att effekter på organismer som lever i 

bottensediment förorenat av olja kvarstår i 10-20 år (Räddningsverket 2004). De flesta 

miljöer återhämtar sig dock från oljespill inom två till tio år (Kingston 2002). 
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Kommunala reningsverk är konstruerade att rena spillvatten från hushåll. Processerna ska 

klara av att avlägsna suspenderat material, fosfor, ibland kväve samt bryta ner organisk 

material (Svenskt vatten 2009). Den biologiska reningen som bryter ner organiskt material 

är väl anpassad för uppgiften, men väldigt känslig för störningar. Förekommer olja i 

avloppsvatten kan det biologiska reningssteget slås ut, recipient skadas och slam förorenas. 

Lösningsmedel och färg är andra ämnen som kan störa processen och bidra till att 

funktionen upphör (Dala Vatten och Avlopp 2008). Finns misstanke att avloppsvatten 

innehåller olja ställs krav att prov tas på utgående vatten. Visar provet förekomst av olja 

måste åtgärd vidtas. Sådant avloppsvatten kan och ska inte renas av kommunalt reningsverk 

utan måste genomgå behandling i verksamheten som är upphovskällan till vattnet för att 

sedan ledas ut på kommunalt avloppsledningsnät . För att på bästa sätt minska risken för 

utsläpp av olja ska rening ske så nära källan det är möjligt. Den vanligaste och enklaste 

åtgärden för detta är att installera en oljeavskiljare men andra typer av intern rening 

förekommer (Dala Vatten och Avlopp 2008).  

Av de 16 miljömål Sveriges riksdag infört berörs detta arbete huvudsakligen av målen Giftfri 

miljö, Levande sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet (Naturvårdsverket 

2013). Målet för dessa tre miljömål är att ämnen som kommit ut i miljön på grund av 

människliga aktiviteter inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden 

(Naturvårdsverket 2012 a), sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 

(Naturvårdsverket 2012 b) och en hållbar dricksvattenförsörjning ska säkerställas 

(Naturvårdsverket 2012 c). 

1.3 Miljöförvaltningen Falun 

Idag bedriver Falu miljöförvaltning ingen riktad tillsyn på oljeavskiljare i U-verksamheter. U-

verksamheter behöver inte prövas eller anmälas, däremot kan krav ställas på U-verksamheter 

om tillsynsmyndigheten anser det nödvändigt. Den tillsyn som bedrivs och prioriteras är på 

oljeavskiljare i C-verksamheter (C-verksamheter ska anmälas till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden (Länsstyrelsen Stockholm 2013)). Miljöförvaltningens kunskap saknas 

på så sätt om oljeavskiljare i U-verksamheter. Miljöförvaltningen anar att det finns ett 

mörkertal på oljeavskiljare som hanteras bristfälligt i U-verksamheter och att kunskapsnivån 

är låg. Miljöförvaltningens mål är att oljeavskiljare ska hanteras enligt standarden SS EN 858 

(se bakgrund kap 2.4) där det kan anses rimligt. Det är ett omöjligt arbete att besöka alla 

verksamheter för att bedöma om de behöver oljeavskiljare, kontrollera om de har en sådan, 

kontrollera hanteringen och om den är rätt dimensionerad. Falu kommun behöver få vetskap 

om vilka verksamheter som behöver tillsynas och kontrolleras gällande oljeavskiljare. 

Därefter kan det bli möjligt att lägga upp en tillsynsplan för vilka verksamheter som ska 

kontrolleras (Falu Miljöförvaltning muntl. 2013). 

1.4 Verksamheter med oljeavskiljare  

Verksamheter där oljeavskiljare förekommer är sådana verksamheter som annars skulle 

orsaka utsläpp av vatten förorenat med olja, bensin eller andra lätta vätskor (vätskor med 

lägre densitet än vatten). Oljeavskiljare installeras oavsett om vattnet ansluter till spillvatten- 

eller dagvattenledning. Exempel på verksamheter som kan ha oljeavskiljare är 

bensinstationer, fordonstvättar, trafikbelastade ytor, industrier som hanterar oljor eller 

oljeinnehållande produkter och industrier med kondensvatten från kompressor 

(Naturvårdsverket 2007). 
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1.5 Syfte 

Detta arbete har till syfte att ge Falu kommun en uppfattning om hur hanteringen av 

oljeavskiljare (OAS) fungerar. Arbetet ska resultera i att identifiera de problem som finns 

kring oljeavskiljare. Utifrån hur problematiken ser ut kan miljöförvaltningen göra en 

bedömning om kommunen ska satsa mer resurser på tillsyn av verksamheter med 

oljeavskiljare eller om resurser ska satsas på andra områden där mer nytta kan 

åstadkommas. Resultatet av arbetet ska redovisas för Falu miljöförvaltning och ge berörda en 

bild av läget inom kommunen. Samtidigt ska undersökningen fungera till att ge 

verksamhetsutövare (VU) information om oljeavskiljare och få dem intresserade av området. 

Vidare ska arbetet även kunna vara grunden för att i ett senare skede ta fram en tillsynsplan 

för att ge samtliga inblandade parter (t.ex. tillsynsmyndigheten, verksamhetsutövare, 

fastighetsägare) en uppfattning om vad som gäller oljeavskiljare i olika situationer och ha det 

i åtanke vid dimensionering, nyinstallation ändring av verksamhet, samt kontroll av 

oljeavskiljare. Det kan vara möjligt att använda framkommet resultat i resterande delar i 

Dalarna. 

1.6 Frågeställningar 

Vilka problem finns med hanteringen av oljeavskiljare? 

Vilken kunskap har verksamhetsutövare om hur en oljeavskiljare ska hanteras? 

Hur fungerar skötsel, tömning och besiktning av oljeavskiljare? 

Vilka är orsakerna till de problem som uppdagas gällande hanteringen av oljeavskiljare?  

Hur kan problem kring hanteringen av oljeavskiljare åtgärdas? 

1.7 Avgränsning 

Detta arbete avgränsas till en undersökning i Falu kommun. Personer som intervjuats 

bedriver verksamhet inom kommunen. Ett antal personer utanför kommunen har intervjuats 

för att få en överblick av nuvarande situation kring hanteringen av oljeavskiljare. Ytterligare 

avgränsning har gjorts gällande vilka verksamheter som ska vara med i undersökningen. Den 

avgränsning som vidtagits är att verksamheter som intervjuas är bilverkstäder, klassade som 

U-verksamheter. Avgränsningen underlättar jämförelsen av resultatet när intervjuobjekten 

är av samma verksamhet, samt att U-verksameter är de verksamheter kommunen bedriver 

minst tillsyn och kontroll över. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Oljeavskiljarens funktion 

Oljeavskiljarens funktion är att avskilja ämnen med lägre densitet än 0.95kg/dm3 och som 

inte är emulgerade eller vattenlösliga. (Naturvårdsverket 2007). Avskiljning av ämnen sker 

genom att olja stiger till ytan, fast material och partiklar sjunker till botten och bildar slam 

och vattnet passerar ut till avloppsledningsnätet. Beroende på oljans egenskaper varierar 

stighastigheten, stora droppar stiger snabbare än små. Storleken på oljedroppar betecknas 

fri, dispergerad, emulgerad och löst, där löst är den minsta droppen. Gravimetrisk avskiljning 

är den vanligaste metoden att avskilja olja. Metoden bygger på att oljedropparna stiger och 
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lägger sig på vattenytan. För att få en effektivare avskiljningsgrad kan en coalescens 

installeras. Funktionen med coalescens innebär att små oljedroppar sammanförs och bildar 

större droppar med ökad stighastighet. Coalescensavskiljare kan bestå av lameller, rörfilter 

eller porösa filter (Naturvårdsverket 2007).   

2.2 Vattnets väg genom oljeavskiljaren 

Till utseendet liknar oljeavskiljare en stor tank. Denna tank har vanligen en del för 

slamavskiljning och en del för oljeavskiljning. Steg ett är att vattnet vågrätt leds in i 

oljeavskiljaren via ett rör. Steg två innebär att partiklar och annat material tyngre än vattnet 

sedimenterar till botten i slamavskiljaren. Mellan slamavskiljaren och oljeavskiljardelen 

sitter en skärm, på så sätt stannar slammet i den första kammaren. Störst del slam samlas i 

slamavskiljaren men slam kommer även samlas i delen där olja avskiljs. Efter 

slamavskiljningen rinner vattnet över till oljeavskiljardelen. I denna del stiger oljan till ytan. 

Oljan stannar i tanken med hjälp av en skärm medan renat vatten rinner till anslutande 

avloppsledningsnät (figur 1). Den mängd olja som kan avskiljas beror på oljeavskiljarens 

storlek, slamlagrets och oljelagrets tjocklek. Oljeavskiljaren måste tömmas innan den blivit 

full för att funktionen ska upprätthållas. Blir uppehållstiden för vattnet i oljeavskiljaren för 

kort eller oljeskiktet för tjockt kan orenat vatten gå ut till avloppsledningsnätet (Sveriges 

tankrengörings- och saneringsföretags riksförening (STOR) 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Enkel principskiss av oljeavskiljare (Naturvårdsverket 2007). 

Eftersom oljeavskiljarens funktion bygger på att oljedroppar ska stiga till ytan innan det 

oljehaltiga vattnet passerat oljeavskiljaren är det viktigt att dimensioneringen av 

oljeavskiljaren är rätt, i förhållande till flöde och den olja som ska avskiljas. De minsta 

oljedropparna är den begränsande faktorn till oljeavskiljarens dimensionering. Belastningen 

på ytan ska vara mindre än stighastigheten. Verksamhetsutövaren ansvarar för att 

oljeavskiljaren har rätt dimension för verksamheten. Vid beställning av oljeavskiljare fås ofta 

hjälp från leverantören. Utformningen av oljeavskiljaren kan även bestämmas med hjälp av 

SS EN 858 (Naturvårdsverket 2007). 

2.3 Rutiner för oljeavskiljare  

Ansvaret för oljeavskiljarens funktion och regelbunden genomförd kontroll har 

verksamhetsutövaren. Bra rutiner för kontroll säkerställer oljeavskiljarens funktion och 

utsläpp av miljögifter minskar (Naturvårdsverket 2007). 
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2.3.1 Kontroll av funktionen 

Det krävs regelbunden kontroll för att säkerställa oljeavskiljarens funktion. Tas inga prover 

på utgående vatten är det svårt att kontrollera funktionen. Vatten som ser rent ut kan 

innehålla höga halter olja (Naturvårdsverket 2007). Utifrån det som sägs om 

verksamhetsutövarens egenkontroll i miljöbalken (1998:808 26kap 19§) och förordningen 

om verksamhetsutövarens egenkontroll (1999:901) ansvarar verksamhetsutövaren för att 

kontrollera funktionen av oljeavskiljaren, med eller utan ställda krav från myndighet. Enligt 

förordningen ska A, B och C verksamheter dokumentera de kontroller som genomförs 

(1998:901 6§). SS EN 858 anger att oljeavskiljaren ska kontrolleras var sjätte månad av 

utbildad person och besiktas vart femte år. 

Överbelastas oljeavskiljaren finns risken att oljan inte hinner separeras utan följer med 

utgående vatten. Detta sker om flödet är för högt eller att oljeavskiljaren är 

underdimensionerad. Genom att ta prov på utgående vatten, låta det stå i ett glas och se om 

ett oljelager uppstår kan en slutsats vara att oljeavskiljaren är överbelastad eller att olje- eller 

slamlagret är för tjockt. För att undanröja problemet kan oljelagret tömmas, hela 

oljeavskiljaren tömmas, söka orsaken till det ökade flödet och vidta åtgärd eller installera en 

ny oljeavskiljare (Naturvårdsverket 2007). 

2.3.2 Tömning 

Oljeavskiljaren behöver tömmas för att fungera. Blir oljelagret för tjockt påverkas reningen 

negativt. Blir slamskiktet för tjockt innebär det att flödeshastigheten stiger och 

uppehållstiden i oljeavskiljaren minskar vilket även det bidrar till sämre rening. Både olje- 

och slamlager ska därför ses över och tömmas vid behov. SS EN 858 anger att tömning ska 

ske när halva volymen är fylld av slam eller när 80 % av den olja som kan förvaras har 

uppmätts. För tömning upprättas ibland avtal när detta ska ske, i annat fall beställs tömning 

vid behov. Två typer av tömning förekommer, topptömning och heltömning. Vid 

topptömning sugs endast oljelagret upp, viktigt är då att kontrollera slamlagret. Vid 

heltömning sugs allt i oljeavskiljaren upp. Efter tömningen måste oljeavskiljaren återfyllas 

med vatten för att fungera. Genom goda rutiner kan tömning av oljeavskiljaren beställas i tid 

innan larmet utlösts. Larmet ska alltid fungera som en sista försiktighetsåtgärd 

(Naturvårdsverket 2007). De flesta oljeavskiljare har larm som utlöser vid maximal oljenivå. 

Larmen ska gå ställa in så att de varnar innan oljeavskiljaren är full. De vanligaste givarna 

reagerar på ändrad konduktivitet i vätskan, det vill säga larmar vid kontakt med olja som 

saknar ledande förmåga. Enligt SS EN 858 ska det även finnas en automatisk 

avstängningsventil som stänger avskiljaren när maximal lagringsvolym uppnåtts, ett speciellt 

larm larmar för detta (Naturvårdsverket 2007). 

2.3.4 Provtagnings- och kontrollmetoder 

För provtagning används vanligen ett kontrollrör av genomskinlig plast med bottenventil. Ett 

prov hämtas upp genom att röret förs ner i oljeavskiljaren, ventilen är öppen så länge röret 

förs ner, när röret förs uppåt stängs ventilen och på så sätt fås ett representativt prov ur 

oljeavskiljaren. Resultatet blir att olika faser av olja, slam och vatten identifieras. En 

färgpasta kan också användas för att mäta oljeskiktets tjocklek (Naturvårdsverket 2007). 

Provtagning på utgående vatten görs under hög belastning av oljeavskiljaren för att få ett 

kvalitativt resultat. Provet tas i utloppsrännan av oljeavskiljaren, om sådan förekommer. 
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Enligt SS EN 858 ska det finnas en speciell provtagningsbrunn. För vilken tid provet tas 

varierar från tre timmar till sju dagar. Vanligen analyseras oljeindex*, bly, krom, kadmium, 

nickel och zink. Ibland analyseras även koppar, COD, BOD och TOC. Små verksamheter 

använder provtagningen som en funktionskontroll och då är det främst utsläppet av olja som 

kontrolleras, vilket innebär att oljeindex* analyseras (Naturvårdsverket 2007). 

2.4 Lagstiftning och riktlinjer 

2.4.1 Standard för oljeavskiljare SS EN 858 

SS EN 858 är en Europastandard som antogs 2003 och gäller som svensk standard för 

oljeavskiljare. Tillsynsmyndigheten får enligt miljöbalken (1998:808 26kap 9§) ställa krav 

utifrån standarden om det bedöms rimligt i det enskilda fallet. Standarden består av två 

delar. Del 1, SS EN 858-1, omfattar principer för produktutformning, provning, märkning och 

kvalitetskontroll. SS EN 858-2 ger vägledning om storlek, installation, drift och underhåll av 

avskiljare för lätta mineraloljor som är tillverkade enligt SS EN 858-1 (SS EN 858). Detta 

arbete behandlar främst del 2 varför aktuella bestämmelser ska redogöras i korthet.  

Enligt SS EN 858 ska dimensionering av oljeavskiljare baseras på flöde och ämnet som avses 

avskiljas. Avskiljaren ska dimensioneras så att spill av lätt mineralolja kvarhålls. Till delen för 

slamavskiljning ska flöde endast tillföras från avsedda inlopp, flöde direkt från ytan ska inte 

förekomma. Avskiljarsystemet ska endast installeras där spillvatten innehåller lätt 

mineralolja som måste avskiljas och inte för avloppsledningar och brunnar som innehåller 

avloppsvatten från hushåll. En automatisk avstängningsventil ska installeras som säkerställer 

att avskiljd olja stannar i avskiljaren. Larm ska vara installerat och lämpligt för 

oljeavskiljaren. Oljeavskiljaren ska installeras nära källan till uppkomsten av olja, i väl 

ventilerat utrymme och vara lätt att rengöra och underhålla. När oljeavskiljaren ansluts till 

avloppssystemet ska detta göras enligt lokala upprättade föreskrifter. Provtagning ska 

genomföras och åtkomst för detta ska vara integrerat eller separat installerat nedströms 

avskiljaren (SS EN 858). 

Enligt standarden ska kontroll och underhåll av avskiljaren ske minst var sjätte månad av 

utbildad person. Kontrollen ska alltid innefatta ett visst antal punkter. Dessa punkter är: 

Mäta slamlagrets och oljelagrets tjocklek, tömning rekommenderas ske när hälften av den 

totala volym slam avskiljaren klarar är uppnådd eller när 80 % av oljeavskiljarens totala 

lagringskapacitet är uppnådd. Larmets funktion ska kontrolleras samt automatisk 

avstängningsventil. Kontroller ska även göras på genomsläppligheten av olika delarna i 

oljeavskiljaren, om vattenytan ligger i våg mellan avdelningarna och provtagningsbrunn ska 

rengöring ske. Genomförs tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med färskvatten. Dessa 

punkter är ett minimum för att kontrollen ska anses genomförd. Dokumentation på 

rengöring och underhåll ska på begäran visas för myndighet och särskilda händelser ska 

alltid dokumenteras (SS EN 858). 

Minst vart femte år ska oljeavskiljaren tömmas och kontrolleras med avseende på systemets 

täthet, hålfasthetsmässigt skick, kontrollera förekommande beläggningar, kontrollera 

inbyggda delars skick och skicket på elektriska enheter och installationer samt ska inställning 

av automatisk avstängningsventil kontrolleras. När personer behöver gå ner i oljeavskiljaren 

ska den tömmas och ventileras noggrant. Dokumentation på besiktning ska kunna visas på 
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begäran från myndighet, särskilda händelser ska även i detta fall alltid dokumenteras (SS EN 

858). 

2.4.2 Miljöbalken (MB) (SFS 1998:808) 

Alla som bedriver en verksamhet är skyldiga att iaktta de förpliktelser som följer av 

Miljöbalkens (MB) 2kap och visa att de följs. Verksamhetsutövaren ansvarar för bevisbördan 

(MB 2kap 1§). Enligt hänsynsreglerna i MB 2kap 2§ ska alla som bedriver en verksamhet 

skaffa sig den kunskap som är nödvändig med hänsyn till verksamhetens art för att 

människors hälsa och miljö ska skyddas mot skada eller olägenhet. De som bedriver en 

verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta de försiktighetsmått 

som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten skapar skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö (MB 2kap 3§). Bästa möjliga teknik ska även 

användas (MB 2kap 3§). Verksamheter ska undvika att använda kemiska produkter som kan 

medföra risk för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med produkter som är 

mindre farliga (MB 2kap 4§). Den som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och 

energi och återanvända och återvinna i den mån det är möjligt (MB 2kap 5§). Bäst lämpad 

plats för ändamålet ska användas, så att minsta intrång uppnås och olägenhet för människors 

hälsa och miljön (MB 2kap 6§). Enligt rimlighetsavvägningen ska ovanstående paragrafer 

gälla i den utsträckning som det kan anses rimligt att uppfylla dem. Hänsyn ska tas till nyttan 

av skyddsåtgärder och försiktighetsmått jämfört med kostnaden (MB 2kap 7§). 

Enligt MB 26kap om tillsyn ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och dess 

föreskrifter. Tillsynsmyndigheten skall på eget initiativ eller efter anmälan kontrollera 

efterlevnaden av miljöbalken, föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 

stöd av balken och vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma rättelse. 

Tillsynsmyndigheten ska även via rådgivning, information och annan verksamhet skapa 

förutsättningar för att miljöbalken efterlevs (MB 26kap 1§). Tillsynsmyndigheten får i 

enskilda fall besluta om föreläggande och förbud om det är nödvändigt för att miljöbalken 

och dess regelverk ska följas. Åtgärderna får inte vara mer ingripande än det som krävs (MB 

26kap 9§). 

Den som bedriver en verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller 

påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka detta. 

Verksamhetsutövaren ska genom undersökningar eller på annat sätt hålla sig uppdaterad om 

verksamhetens påverkan på miljön. Om myndigheten kräver det ska verksamhetsutövaren 

lämna förslag på kontrollprogram eller förbättrande åtgärder (MB 26kap 19§). 

Tillsynsmyndigheten kan förelägga verksamhetsutövaren att lämna uppgifter och handlingar 

som är nödvändigt för tillsynen (MB 26kap 21§). 

2.4.3 Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:26 BBR 19)  

Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden 

tillfredsställer allmänna hälsokrav (BFS 2011:26 6:61). Spillvatten ska kunna avledas utan att 

installationen eller avloppsanläggningen skadas eller att dess funktion påverkas. Enligt dessa 

regler ska spillvatten som kan innehålla skadliga ämnen i mängder som anses mer än 

obetydliga behandlas med avskiljare eller annan behandlig. Avskiljaren ska säkerställa att det 

som avskiljts inte släpps ut oavsiktligt eller okontrollerat. BBR:s allmänna råd säger att 

avskiljare bör installeras om spillvattnet innehåller mer än obetydliga mängder olja, slam, 
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fasta partiklar, fett eller bensin. En oljeavskiljare ska vid förekomst av olja utformas enligt SS 

EN 858-2 (BFS 2011:26 6:641). 

Även installationer för dagvatten ska ha anordningar som avskiljare eller annan behandling 

så ämnen som kan orsaka skador på installation, avloppsanläggningen eller recipient 

oskadliggörs. BBR:s allmänna råd säger att vid dagvatten som innehåller mer än obetydliga 

mängder petroleumprodukter, slam eller fasta partiklar bör avskiljare installeras (BFS 

2011:26 6:642). 

2.4.4 Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 

Lagen reglerar hur abonnenter får bruka allmän vatten- och avloppsanläggning (VA-

anläggning) och säkerställer förekomsten av vattenförsörjning och avlopp (SFS 2006:412 1§). 

Allmän VA-anläggning innebär att den ägs av kommunen och att de har rättsligt 

bestämmande. Huvudman är den som äger VA-anläggningen (SFS 2006:412 2§). 

Fastighetsägaren är abonnent av VA-anläggningen och ska följa det som gäller 

fastighetsägare enligt lagen. Abonnent kan också vara den huvudmannen ingått avtal med, 

den som ingått avtal har samma skyldigheter att följa det som gäller en fastighetsägare (SFS 

2006:412 5§) . En fastighetsägare har rätt att använda en allmän VA-anläggning så länge 

fastigheten ligger inom anläggningens verksamhetsområde och att behovet inte kan 

tillgodoses bättre på annat sätt (SFS 2006:412 16§). Huvudmannen kan dock neka 

användning om fastigheten har väsentliga brister (SFS 2006:412 18§). En annan anledning 

till att nekas användning av VA-anläggning är om fastighetsägaren använder anläggningen på 

ett sätt som medför att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan orsaka skador 

på ledningsnätet, anläggningens funktion, eller på annat sätt medföra olägenhet eller skada 

(SFS 2006:412 21§). Om en fastighets avloppsvatten avviker i förhållande till andra 

abonnenter får huvudmannen skriva avtal om särskilda villkor för att fastighetsägaren ska få 

ansluta till VA-anläggningen (SFS 2006:412 22§). Kommunen får meddela ytterligare 

föreskrifter om hur allmänna VA-anläggningar får användas (SFS 2006:412 23§). 

Huvudmannen får stänga av vattnet till en fastighet om ägaren inte betalar fastställda 

avgifter eller missköter sina skyldigheter väsentligt enligt lagen (SFS 2006:412 43§). Till 

skillnad från miljöbalken där verksamhetsutövaren är ansvarig för miljöpåverkan (MB 2kap 

8§) är det i detta fall abonnenten (fastighetsägare eller den som ingått avtal) som har 

ansvaret för avloppsvattnet. 

2.4.5 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra 

verksamheter i Dalarna 

I Dala vatten och avlopp ingår samtliga kommuner i Dalarna. Riktlinjerna ska vara ett 

verktyg för att minska mängden farliga och olämpliga ämnen i avloppsvattnet. Den 

kommunala huvudmannen får meddela allmänna bestämmelser för kommunen med stöd av 

vattentjänstlagen (ABVA- allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). Utsläpp till 

avloppsnät ska alltid godkännas av huvudmannen. De villkor som fastställs vid prövningen 

gäller tillsammans med de villkor som finns i andra lagar och förordningar, t.ex. miljöbalken 

(Dala VA 2008). 

Riktvärden har tagits fram för ämnen som kan påverka avloppshanteringen. Dessa 

riktvärden gäller för Dalarna. Ett riktvärde bör inte överskridas. Riktvärdena gäller ämnen 
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som kan påverka ledningsnätet (tabell 1) och ämnen som kan påverka reningsprocesserna 

och vatten- och slamkvaliteten (tabell 2) (Dala VA 2008). 

Tabell 1. Parametrar som kan påverka ledningsnätet. Riktvärdena gäller vid förbindelsepunkten till avloppsnätet 

(punkten ligger vanligtvis vid tomtgränsen). Långvariga som kortvariga överskridanden kan leda till skada. 

Riktvärden är därför momentanvärden (värden vid en viss tidpunkt) (Dala VA 2008).  

 

Parameter Riktvärde Typ av problem 

pH 6,5–10 Materialskador 

Temperatur 45°C  

Klorid 2500mg/l  

Konduktivitet 500mS/m  

Sulfat 400mg/l  

Magnesium 300mg/l  

Ammonium 30mg/l  

Fett, avskiljbart Riktvärde saknas Igensättning 

 
Tabell 2. Parametrar som kan påverka reningsprocesserna och vatten- och slamkvaliten. Negativa effekter påvisas 

främst i avloppsslam samt renat spillvatten. Riktvärden för dessa parametrar avser medelvärden (Dala VA 2008).  

 

Parameter Riktvärde Typ av problem 

Oljeindex 5-50mg/l Störning i biosteg, 

förorenar slam och 

utgående vatten 

Totalcyanid 0,5mg/l 

Miljöfarliga organiska 

ämnen 

Får inte förekomma 

Bly 50µg/l 

Kadmium Får inte förekomma 

Koppar 200µg/l 

Krom 50µg/l 

Kvicksilver Får inte förekomma 

Nickel 50µg/l 

Silver 10µg/l 

Zink 200µg/l 

 

Dessa värden kan komma att ändras i framtiden. Överskrids ett riktvärden innebär det 

vanligtvis krav på interna åtgärder. Är ett ämne inte upptaget innebär detta inte att ämnet får 

släppas ut fritt. För att släppa ut ett ämne som inte finns i tabellerna görs en bedömning 

utifrån det specifika fallet. Vid bedömning om ett utsläpp ska godkännas bedöms även 

utsläppets mängd per år och vilken inverkan det har på reningsverkets slamkvalité och 

utgående vatten (Dala VA 2008). 

2.4.6 Allmänna bestämmelser för användandet av Falu kommuns vatten- och 

avloppsanläggningar (ABVA) 

I Falu kommun är Falu Energi och Vatten AB (FEV) huvudman för allmänna VA-

anläggningar. För fastighetsägare som ska ansluta till allmän VA-anläggning i Falu kommun 

gäller lagen om allmänna vattentjänster samt det som anges i ABVA för Falun. FEV använder 

sig av de riktvärden som finns i ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och 
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andra verksamheter i Dalarna” för att avgöra om ett utsläpp ska godkännas (Falu Energi och 

Vatten 2009).  

En fastighet som vill ansluta till allmän anläggning ska göra en skriftlig anmälan till FEV. 

FEV är skyldiga att ta emot avloppsvatten inom anläggningens verksamhetsområde, om inte 

behovet kan lösas på ett lämpligare vis. Anläggningen kan ta emot endast spillvatten, endast 

dagvatten eller bådadera. Skyldigheten att ta emot avloppsvatten gäller inte sådant 

spillvatten som väsentligt skiljer sig från spillvatten från hushåll. För sådant spillvatten 

upprättas vanligtvis avtal. FEV bestämmer de villkor som ska gälla för att sådant vatten ska 

godkännas att släppa ut på ledningsnätet (Falu Energi och Vatten 2009). 

En fastighetsägare som upplåter fastigheten till annat än bostad ska informera FEV om detta 

om verksamheten kan påverka avloppsvattnet. FEV kan kräva provtagning och analys av 

utgående vatten, dessa bekostas av fastighetsägaren eller den verksamhet som ger upphov till 

avloppsvattnet. Industrier som ska ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt 

miljölagstiftningen ska samråda med FEV (Falu Energi och Vatten 2009) 

Det finns ett flertal ämnen som fastighetsägaren inte får tillföra avloppet, däribland olja och 

andra petroleumprodukter. Ett oavsiktligt utsläpp måste omgående anmälas till FEV. Enligt 

Faluns ABVA ska bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar 

kontrolleras regelbundet och tömmas i den utsträckningen att funktionen aldrig nedsätts 

(Falu Energi och Vatten 2009). 

2.5 Resultat av liknande undersökningar i Sverige 

Undersökningar på enbart hantering av oljeavskiljare på bilverkstäder klassade som U-

verksamheter i Sverige finns inte. Däremot har flertalet undersökningar genomförts inom 

andra kommuner som omfattar hanteringen av oljeavskiljare i bilverkstäder och 

fordonstvättar. Dessa verksamheter är främst U-verksamheter men även C-verksamheter 

omfattas av vissa undersökningar. Tillsyn har förekommit i liten utsträckning i dessa 

verksamheter, vilket stämmer överens med verksamheterna i denna undersökning. Nedan 

följer en sammanfattning av vad som uppdagats i respektive undersökning. 

2.5.1 Stockholm Miljöförvaltning 

Många verksamheter med oljeavskiljare hanterar inte oljeavskiljaren korrekt och saknar 

egenkontroll. Tömning har uteblivit och kontroll av larm har inte genomförts. Vem som 

ansvarar över oljeavskiljaren är oklart. Kunskap om vilka krav MB ställer saknas, men tillsyn 

leder till att kunskapen hos verksamhetsutövare ökat gällande MB och hanteringen av 

oljeavskiljare. Tillsynen har även lett till att avtal på tömning upprättats. I framtiden kommer 

tillsyn av mindre verkstäder prioriteras (Vestman 2012).  

2.5.2 Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund 

Oljeavskiljare saknas i verksamheter trots befintlig golvbrunn. Tömning av oljeavskiljare sker 

inte i tillräcklig utsträckning. Problem med larm finns, bl.a. saknas det ibland. Kunskap om 

hur oljeavskiljaren ska hanteras saknas samt vad som krävs enligt MB. Vem som ansvarar 

över oljeavskiljaren är oklar och besiktning genomförs inte. Krav har ställts på att besiktning 

ska genomföras samt att gamla oljeavskiljare ska bytas. I framtiden kommer tillsyn av 

mindre verkstäder prioriteras (Wålinder 2011). 
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2.5.3 Jönköping Miljökontor 

Oljeavskiljare saknas i verksamheter trots befintlig golvbrunn. Många verksamheter med 

oljeavskiljare hanterar inte oljeavskiljaren korrekt och saknar egenkontroll. Kunskap om hur 

oljeavskiljaren ska hanteras saknas samt vad som krävs enligt MB. Vem som ansvarar över 

oljeavskiljaren är oklar och provtagning på utgående vatten genomförs inte i verksamheterna. 

Krav har ställts på att genomföra provtagning och på utrustning. Tillsyn har lett till ökad 

kunskap hos verksamhetsutövare gällande hantering av oljeavskiljare. I framtiden kommer 

tillsyn av mindre verkstäder, med ställda krav, prioriteras (Stråhle 2009). 

2.5.4 Huddinge Miljötillsynsförvaltning 

Många verksamheter med oljeavskiljare hanterar inte oljeavskiljaren korrekt och saknar 

egenkontroll. Tömning uteblir och kontroll av larm genomförs inte. Vem som ansvarar över 

oljeavskiljaren är oklart. Kunskap om vilka krav MB ställer saknas, men tillsyn leder till att 

kunskapen hos verksamhetsutövare ökat gällande miljöbalken och hanteringen av 

oljeavskiljare. I framtiden kommer tillsyn av mindre verkstäder prioriteras (Anderson 2012). 

2.5.5 Österåker Miljö- och hälsoskyddsenhet 

Många verksamheter med oljeavskiljare hanterar inte oljeavskiljaren korrekt och saknar 

egenkontroll. Provtagning på utgående vatten genomförs i liten utsträckning men krav har 

ställts på genomförande av provtagning. Tömning av oljeavskiljare sker inte i tillräcklig 

omfattning och på felaktigt sätt. I framtiden kommer tillsyn av mindre verkstäder, med 

ställda krav, prioriteras (Miljö- och hälsoskyddsenheten 2012). 

2.5.6 Borlänge Miljökontor 

Många verksamheter med oljeavskiljare hanterar inte oljeavskiljaren korrekt och saknar 

egenkontroll. Provtagning på utgående vatten genomförs i liten utsträckning men krav har 

ställts på att genomföra provtagning. Tömning av oljeavskiljare sker inte i tillräcklig 

utsträckning och på felaktigt sätt. Tillsyn har lett till ökad kunskap hos verksamhetsutövare 

gällande hantering av oljeavskiljare.  I framtiden kommer tillsyn med ställda krav av mindre 

verkstäder prioriteras (Stångmyr 2012). 

 

3. Material och metod 

Resultatet är en kvalitativ undersökning med avseende att skapa en bild av vilka problem 

som finns med oljeavskiljare på bilverkstäder. Arbetet inleddes med att läsa information. 

Information kring ämnet har framförallt hittats på internet och bestått av svensk lagstiftning, 

branschskrifter samt rapporter från Naturvårdsverket och kommuner. Sökord som använts 

är ”oljeavskiljare”, ”riktlinjer oljeavskiljare”, ”tillsyn på oljeavskiljare”, ”faror med olja”, 

”olja”, ”oljeavskiljare rapport” med flera. På kommuners hemsidor, i rapporter från 

kommuner, samt från Naturvårdsverket hittades den största delen av information. Material 

för arbetet har även tilldelats av personal på miljöförvaltningen i Falun.  

Efter att ha läst framtagen information fortsatte arbetet på plats i Falun där två veckor 

spenderades. Syftet diskuterades och arbetet begränsades till att gälla bilverkstäder i Falu 
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kommun. Arbetet begränsades även till att gälla bilverkstäder i kommunens register över 

verksamheter, samt att de låg i de centrala delarna av Falun. Det bestämdes även att intervju 

skulle genomföras med en person från Sveriges tankrengörings- och saneringsföretags 

riksförening (STOR) och två personer från Ragn-Sells i Borlänge. Kontaktuppgifter togs fram 

för verksamheter och andra myndigheter som var aktuella för undersökningen. 

Av de 15 bilverkstäder, klassade som U-verksamheter, i miljöförvaltningens register hade fyra 

inte tid att medverka, fyra saknade fyra oljeavskiljare och övriga sju hade oljeavskiljare 

installerad. På så sätt har totalt elva verksamhetsutövare intervjuats, två personer på Ragn-

Sells i Borlänge och en person från branschorganisationen STOR. Personerna från Ragn-Sells 

och STOR representerar respektive företag/organisation. Intervjuer bokades in ett antal 

dagar i förväg via telefon. Vid första samtalet presenterades arbetet och dess syfte. Det var 

viktigt att poängtera att all information från intervjuerna skulle redovisas anonymt. 

Intervjuer påbörjades innan alla intervjuer var inbokade. 

Intervjuer med verksamhetsutövare har genomförts i respektive verksamhet med befintlig 

oljeavskiljare. Saknades oljeavskiljare genomfördes en telefonintervju omgående. Intervjuer 

med personer från Ragn-Sells genomfördes via telefon. Intervjun med person från STOR 

genomfördes på miljöförvaltningen. Intervjuerna genomfördes under perioden 10-18 april 

2013.  

Inför intervjuerna togs relevanta frågor fram till verksamhetsutövare, branschorganisation 

STOR och Ragn-Sells (Bilaga 1). Dessa togs fram med stöd av miljöförvaltningen och 

behandlade de områden som var av störst intresse: kunskap, skötsel, tömning och besiktning. 

Frågorna användes som stöd under intervjuerna. Den grundläggande tanken var att 

intervjuobjekten själva skulle berätta om hanteringen av oljeavskiljare. Alla frågor har på så 

vis inte ställts i alla intervjuer utan beroende på hur intervjun utvecklades ställdes relevanta 

frågor och följdfrågor. Efter avslutad intervju delades faktablad om oljeavskiljare från 

Naturvårdsverket ut till verksamhetsutövarna. 

Intervjuer genomförda i verksamheterna spelades in. Intervjuerna renskrevs snarast möjligt 

efter att de avslutats. Alla intervjuobjekt accepterade inspelning. Efter renskrivning 

raderades intervjuerna för att säkerställa intervjuobjektens anonymitet. Efter 

sammanställning av materialet genomfördes en sammanfattande bedömning av den 

information som framkommit från verksamheterna, Ragn-Sells och branschorganisation 

STOR. 

 

4. Resultat 

Nedanstående resultat har framkommit i och med genomförda intervjuer med respektive 

part: branschorganisation STOR, Ragn-Sells i Borlänge och verksamhetsutövare.  

4.1 Branschorganisation STOR 

4.1.1 Kunskap 

Enligt branschorganisationen STOR innehar ofta kvalitets- och miljösäkrade verksamheter 

kunskap medan verksamheter utan miljöledningssystem saknar kunskap för att hantera 
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oljeavskiljaren korrekt. Mindre verksamheter kan ibland även sakna oljeavskiljare helt. Även 

om verksamheter med miljöledningssystem i stort har bra kunskap gällande hanteringen 

saknar också de kunskap om standarden SS EN 858, enligt branschorganisationens 

erfarenhet. Oljeavskiljare är vanligtvis inte konstruerad enligt SS EN 858 och klarar på så sätt 

inte de krav som ställs enligt standarden. Utbildning inom ämnet höjer kunskapsnivån hos 

verksamhetsutövarna, vilket har visats efter genomförd utbildning av branschorganisationen. 

Ett problem som finns inom området kunskap men som i första åtanke inte kopplas till 

hanteringen av oljeavskiljare är verksamhetsutövares bristfälliga kunskap om fastigheten. 

Ofta saknas ritningar eller så är de svåra att hitta, vilket resulterar i att oljeavskiljare kan 

förbli oupptäckta. Detta innebär att oljehaltigt vatten leds direkt till dagvatten- eller 

spillvattenledning. För att komma tillrätta med problemet bör verksamhetsutövare 

kontrollera alla brunnar i verksamheten.  

4.1.2 Skötsel 

Enligt branschorganisationen är många oljeavskiljare underdimensionerade, gamla och 

funktionen nedsatt. Krav för oljeavskiljare har förändrats och äldre installationer uppnår inte 

dagens krav. På grund av detta borde dessa oljeavskiljare ersättas. Det finns alltså brister 

kring skötsel av oljeavskiljare enligt branschorganisationen. Problem de ser är att 

oljeavskiljare töms, kontrolleras och besiktas inte i tillräcklig utsträckning, ofta saknas rutin 

för att verksamhetsutövare själva kontrollerar oljeavskiljaren. Anledningen till detta tror 

branschorganisationen är en ekonomisk fråga samt att kunskap kring hantering av 

oljeavskiljare saknas. Brister finns främst i mindre verksamheter (främst U-verksamheter), 

större verksamheter (A-, B- och C-verksamheter) har ofta miljöledningssystem eller 

miljöcertifiering som bidrar till kunskap.  

Enligt SS EN 858 ska en behörig person kontrollera oljeavskiljaren var sjätte månad, detta är 

något som inte genomförs enligt branschorganisationens kunskaper. Anledningen är att 

verksamhetsutövare saknar kunskap om att detta ska genomföras. Enligt SS EN 858 ska även 

larm vara installerat och kontrolleras, enligt branschorganisationen saknar äldre 

oljeavskiljare larm och kontrollen av dessa sker endast i samband med tömning. 

Verksamhetsutövare vet sällan hur de själv kontrollerar larmets funktion.  

Branschorganisationen anser att verksamhetsutövare måste börja kontrollera oljeavskiljarna 

regelbundet, för att upptäcka brister och på så sätt uppnå en fungerande skötsel. Det krävs 

även ökad prioritering och resurser från kommunen för att uppnå förbättring. En ökad tillsyn 

med precisa krav skulle göra det enklare för verksamhetsutövare att veta vilka krav som 

gäller. En korrekt skötsel av oljeavskiljaren skulle innebära minskade utsläpp. 

4.1.3 Tömning 

Branschorganisationen poängterar att tömning ska baseras på verksamheten och 

verksamhetsutövaren ska kontrollera när tömning är nödvändigt. Enligt 

branschorganisationen kontrollerar inte mindre verksamheter behovet av att tömma 

oljeavskiljaren, de väntar med att beställa tömning tills oljeavskiljaren är full. Ett annat 

problem är att dimensioneringen av oljeavskiljaren är felaktig. Vid ändring av en verksamhet 

kan flödet ändras vilket påverkar oljeavskiljarens funktion. Verksamhetsutövare saknar ofta 

kunskap om vilket flöde och volym deras oljeavskiljare är anpassad för. Kravet enligt SS EN 
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858 som anger att oljeavskiljaren efter tömning ska fyllas med färskvatten följs i liten 

utsträckning. Orsaken är att det innebär en stor ekonomisk kostnad att transportera vatten 

samt behandla uppkommet vatten. För att komma tillrätta med dessa problem krävs samma 

åtgärder som för skötsel (se ovan).  

4.1.4 Besiktning 

Branschorganisationen anser att det finns stora brister i vilken utsträckning besiktning 

genomförs. Oljeavskiljare ska besiktas vart femte år enligt SS EN 858, nästan ingen 

verksamhet besiktar sina oljeavskiljare. Bristerna uppkommer på grund av att 

verksamhetsutövare saknar kunskap om att oljeavskiljare ska besiktas. Det saknas även 

certifierade företag som kan utföra besiktning. Branschorganisationen har utbildningar för 

att certifiera företag att utföra besiktning. Utbildningen har pågått under två år. Genom 

utbildningen kommer antalet certifierade företag att öka och även genomförda besiktningar. 

En effektiv besiktning ska enligt branschorganisationen utföras samtidigt som tömning och 

av samma företag. Kommunen kan även genom ställda krav och information bidra till att 

förekomsten av besiktningar ökar. 

4.2 Ragn-Sells, Borlänge 

4.2.1 Kunskap 

Ragn-Sells uppfattar att verksamhetsutövares kunskap är bristfällig, men att en förbättring 

håller på att ske.  Orsaken till detta är att kommuner i Dalarna börjat utöva mer frekvent 

tillsyn på verksamheter med oljeavskiljare. Däremot har inte alla kommuner i Dalarna infört 

ökad tillsyn inom området, vilket resulterar i att kunskapen hos verksamhetsutövare varierar 

kommunerna emellan. I kommuner där ingen tillsyn genomförs tror vissa 

verksamhetsutövare att oljeavskiljaren fungerar självgående. Genom att verksamhetsutövare 

får ett ökat intresse och uppfattning för hur deras verksamhet påverkar miljön, exempelvis i 

samband med tillsyn, tror och ser Ragn-Sells att hanteringen av oljeavskiljare förbättras. 

4.2.2 Skötsel 

Arbetet med att hantera oljeavskiljare rätt håller på att aktualiseras, men fortfarande varierar 

skötseln av oljeavskiljare verksamheter emellan. Större verksamheter har ofta bättre rutiner 

än mindre. Vid tömning av framförallt mindre verksamheters oljeavskiljare är det vanligt att 

det förekommer olja och smuts i och utanför oljeavskiljaren och ibland existerar lukter som 

skapar misstanke om att oljeavskiljaren hanterats felaktigt.  

Ett problem Ragn-Sells uppfattar hos leverantörer av oljeavskiljare är att oljeavskiljare inte 

alltid fungerar korrekt. Verksamhetsutövare ringer och beställer tömning på grund av utlöst 

larm men när Ragn-Sells ska tömma visar oljeavskiljaren normala nivåer. Istället beror felet 

på oljeavskiljarens konstruktion. Ett vanligt problem är ett felaktigt installerat filter för 

oljeavskiljaren. Installeras ett filter som i drift blir för tungt för oljeavskiljarens konstruktion 

faller filtret till botten och orenat vatten når larmet som utlöses. 

Förutom att Ragn-Sells tömmer oljeavskiljare kontrollerar de larmets funktion i samband 

med tömning. Ragn-Sells tar aldrig prov på utgående vatten och åtar sig inte att utföra 

kontroller var sjätte månad. 
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4.2.3 Tömning 

Antalet beställningar att tömma oljeavskiljare har enligt Ragn-Sells ökat de senaste åren, 

men fortfarande är det väldigt varierat verksamheter emellan om tömningen sker med rätt 

intervall. Ragn-Sells försöker sluta avtal med sina kunder så tömning sker en bestämd tid, 

minst en gång per år. Genom en fast tidpunkt minskar risken att verksamhetsutövare 

glömmer beställa tömning i tid. Större verksamheter sluter ofta sådant avtal med Ragn-Sells 

medan mindre verksamheter beställer tömning utifrån behov. Vid mindre verksamheter 

upplever Ragn-Sells att denna beställning av tömning sker när oljeavskiljaren redan är 

överfull, detta tror de beror på den ekonomiska kostnad tömningen innebär. Väntetiden från 

att tömning beställs till att Ragn-Sells tömmer kan variera från en dag till en vecka. 

Variationen beror på antalet beställningar Ragn-Sells har den perioden samt hur akut 

behovet av tömning är. Oljeavskiljare i akut behov av tömning prioriteras. 

Vid tömning suger Ragn-Sells upp allt innehåll från oljeavskiljaren. Vattenfasen går till en 

tank och olje- och slamfasen till en annan tank. När oljeavskiljaren är tömd återförs 

vattenfasen till oljeavskiljaren. Vid tömning av väldigt små oljeavskiljare transporteras allt 

innehåll vidare som farligt avfall för att sedan omhändertas. 

4.2.4 Besiktning 

Enligt Ragn-Sells är besiktning av oljeavskiljare bristfällig. Detta beror delvis på att 

verksamhetsutövare saknar kunskap om att besiktning ska genomföras samt att det inte finns 

certifierade verksamheter som får utföra besiktning. För närvarande sker ingen besiktning i 

Dalarna av Ragn-Sells. Ragn-Sells i Borlänge är inte certifierad att utföra besiktning och åtar 

sig därför inte dessa uppdrag. Totalt har Ragn-Sells två personer i Sverige som är certifierade 

att utföra besiktning. Ragn-Sells i Borlänge planerar att utbilda personal så de kan erbjuda 

besiktning av oljeavskiljare.  

4.3 Verksamheter med oljeavskiljare 

För att läsa detaljerade svar från de sju verksamheterna med oljeavskiljare se bilaga 2. 

4.3.1 Kunskap 

I princip alla verksamheter använder oljeavskiljaren för att rena förorenat vatten av spillolja 

som uppkommer vid service av fordon och förorenat vatten vid tvätt av golv. Störst andel olja 

som uppkommer i verkstäder samlas i kärl och hämtas av företag med producentansvar eller 

företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Någon verksamhet leder all olja som 

tappas ur bilar vid service till oljeavskiljaren. Standarden SS EN 858 är okänd för nästan alla 

verksamhetsutövare, någon har hört talas om den men ingen vet vad den innebär. Det är 

även oklart om oljeavskiljaren uppfyller de krav som ställs enligt SS EN 858. Att kunskap 

saknas kring hanteringen för oljeavskiljare är näst intill alla verksamhetsutövare överens om 

och nästan alla ser ett behov av ytterligare kunskap om oljeavskiljare. De flesta verksamheter 

önskar att miljöförvaltningen går ut med information om oljeavskiljare, hur de ska hanteras 

och vilka krav som ställs på verksamhetsutövaren (Bilaga 2). 

Vilket år oljeavskiljaren är installerad känner några verksamhetsutövare till exakt, andra 

ungefär och någon saknar kunskap när installation skett. Kunskapen om oljeavskiljarens 

dimension är rätt för den verksamhet som bedrivs saknas hos de flesta verksamhetsutövare, 
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några vet att den är dimensionerad för flöden som förekom vid installationen, någon säger 

att Ragn-Sells borde upptäckt om den är underdimensionerad. Miljöledningssystem och 

miljöcertifiering saknas hos nästan alla verksamheter och det är oklart vem som bär ansvaret 

för oljeavskiljaren, de flesta anser att verksamhetsutövaren har ansvaret medan några anser 

att ansvaret ligger på fastighetsägaren. Nästan alla verksamheter kunde visa var 

oljeavskiljaren var placerad (Bilaga 2). 

4.3.2 Skötsel 

Av de verkstäder som har oljeavskiljare saknar alla utom en rutin för att kontrollera 

oljeavskiljaren. Rutin för kontroll innebär i detta fall egen mätning av oljeskikt, slamskikt, 

vattennivå och okulär besiktning. Många verksamheter uppger att Ragn-Sells sköter all 

kontroll av oljeavskiljaren i samband med tömning och att det är tillräckligt. Några anger att 

oljeavskiljaren i princip sköter sig själv och att det inte finns behov för verksamhetsutövaren 

att kontrollera funktionen. Alla verksamheter saknar även rutin för kontroll av oljeavskiljaren 

var sjätte månad av utbildad person. Däremot påstår några verksamheter att Ragn-Sells gör 

denna kontroll vid tömning, däremot inte alltid var sjätte månad (Bilaga 2).  

Larm finns installerat i nästan alla oljeavskiljare. I verksamheter där larm förekommer 

innebär utlöst larm att oljeavskiljaren är full, vidare förklaring kan inte ges av någon 

verksamhetsutövare. Kontrollen av befintliga larm genomförs av Ragn-Sells i samband med 

tömning och nästan ingen verksamhetsutövare kontrollerar larmets funktion själva, genom 

att testa om givaren reagerar korrekt beroende på om den placeras i olja eller vatten. Den 

kontroll av larm som genomförs av verksamhetsutövare är ett ”manuellt test”, vilket innebär 

att verksamhetsutövaren endast trycker på en knapp och konstaterar att larmet fungerar om 

ljudsignal uppstår. Skulle det förekomma fel på oljeavskiljaren ska detta upptäckas med hjälp 

av larm för samtliga verksamheter där larm förekommer. I verksamheter som saknar larm 

kan inga fel på oljeavskiljaren upptäckas (Bilaga 2). 

Näst intill ingen av verksamheterna genomför provtagning på utgående vatten. Av de fåtal 

som tar prov påstås Ragn-Sells genomföra provtagningen eller ackrediterat laboratorium. 

Ingen kan uppvisa dokument som styrker provtagningen (Bilaga 2).  

4.3.3 Tömning 

De flesta verksamheter har rutinen att tömma oljeavskiljaren vid utlöst larm. Tömning 

beställs då av Ragn-Sells. Ett fåtal verksamheter löser det på andra sätt som att kontrollera 

oljenivån och vattennivån, kontrollera då rännorna i verkstaden fylls med slam eller genom 

ett fast tömningsschema upprättat med Ragn-Sells. De flesta verksamhetsutövare vet hur 

tömningen fungerar, vilket i de flesta fall innebär att innehållet i oljeavskiljaren sugs upp ur 

oljeavskiljaren, antingen till en stor tank eller till två separata där en fylls med vatten och den 

andra med slam och olja. Oljeavskiljaren återfylls sedan med det vatten som avskilts i egen 

tank vid tömningen. Några oljeavskiljare lämnas torra efter tömning och återfylls med 

vattnet som förbrukas i verksamheten. Vanligtvis sker tömning två gånger per år men det 

förekommer verksamheter som tömmer med högre samt lägre frekvens (Bilaga 2). 

4.3.4 Besiktning 

De flesta oljeavskiljare besiktas inte. Några verksamheter påstår dock att besiktning sker och 

att den utförs av Ragn-Sells eller annat företag som är okänt. Hur frekvent besiktningen 



17 

 

genomförs i dessa verksamheter skiljer sig åt. Ingen kan visa besiktningsprotokoll på utförd 

besiktning. Varför besiktning inte genomförs beror på att verksamhetsutövarna är osäkra på 

om det är ett krav samt att de saknar kunskap om standarden SS EN 858 (Bilaga 2). 

4.4 Verksamheter utan oljeavskiljare 

Den huvudsakliga mängd olja som bildas i verksamheterna samlas upp i kärl och hämtas av 

företag med producentansvar eller företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Vid 

hälften av verksamheterna förekommer det golvbrunn i verkstaden. Dessa golvbrunnar leder 

vätskan som uppstår i verksamheten till sidan av verkstaden eller till reningsverk, via 

kommunal VA-anläggning. Alla verksamheter orsakar utsläpp från verkstaden genom att 

föroreningar skrapas ut vid sidan av verkstaden. Dessa utsläpp består av spillolja som 

uppstår vid service av fordon, förorenat smältvatten och förorenat vatten som uppstår vid 

tvätt av golv. Verksamheter med golvbrunn leder även delar av spillvattnet dit. Ingen 

verksamhet anser att det är nödvändigt att installera oljeavskiljare. Orsaken till åsikten 

skiljer sig åt mellan verksamheterna, någon anser att det inte innebär någon skada så länge 

vätskan inte når reningsverk, andra anser att den mängd förorening verksamheten ger 

upphov till är obetydlig och inte påverkar miljön. Alla verksamheter saknar kunskap om 

miljöarbete (Bilaga 2). 

 

5. Diskussion 

Det finns lagstiftning som reglerar hur en oljeavskiljare ska hanteras. Miljöförvaltningen kan 

använda sig av dessa lagar för att ställa krav på verksamhetsutövare. Någon tydlig definition 

på vilka krav som ska ställas på oljeavskiljare enligt miljöbalken finns dock inte utan det blir 

en tolkningsfråga främst utifrån miljöbalkens andra kapitel. Det finns även en 

europastandard, SS EN 858, som gäller som svensk standard. Trots att en standard inte 

gäller som lag kan miljöförvaltningen i det enskilda fallet ställa krav utifrån standarden och 

hänvisa till miljöbalken. Enligt Falu kommuns ABVA finns riktvärden för vad vatten som leds 

ut på kommunalt avloppsledningsnät får innehålla. 

Att oljeavskiljare hanteras och sköts rätt måste säkerställas för att miljömålen giftfri miljö, 

levande sjöar och vattendrag och rent grundvatten ska kunna uppnås. Rätt hantering av 

oljeavskiljare gör inte i sig att tidigare nämnda miljömål nås, däremot är det en del av det 

stora arbetet.  

5.1 Verksamheter med oljeavskiljare 

5.1.1 Kunskap 

Kunskap saknas för att verksamheten ska kunna hantera och sköta oljeavskiljaren korrekt. 

Alla frågor som berör kunskapen hos verksamhetsutövare visar att det finns stora brister 

kring vad de vet om oljeavskiljare. Branschorganisationen STOR och Ragn-Sells anser också 

att det finns brister kring verksamhetsutövares kunskap. Verksamhetsutövaren ska skaffa sig 

den kunskap som krävs för verksamheten (MB 2kap 2§). Detta innebär att det strider mot 

lagen att verksamhetsutövare är medvetna om att kunskap saknas. Verksamhetsutövaren har 

ansvaret att skaffa den kunskap som krävs för att hantera oljeavskiljaren.  
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Vem som ansvarar för oljeavskiljaren är enligt verksamhetsutövarna ibland oklart, 

branschorganisationen trodde det var självklart för alla att verksamhetsutövaren bär 

ansvaret. Det är förståeligt att det kan uppstå oklarheter kring ansvarsfrågan eftersom det 

enligt MB 2kap 2§ alltid är verksamhetsutövaren som bär ansvaret för verksamheten medan 

det enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 5§ är fastighetsägaren (eller den 

som ingått avtal) som ansvarar för avloppsvattnets kvalité. Skulle någon av dessa lagar vara 

Lex Superior skulle problemet lösas. Enligt ett rättsfall blev den fällande domen i en tvist 

gällande ansvarsfrågan för oljeavskiljaren och dess påverkan på omgivningen att 

verksamhetsutövaren bar ansvaret (Mark- och miljödomstolen 2011-M 2649).  

Nästan ingen verksamhet har miljöledningssystem eller certifiering. I och med införande av 

miljöledningssystem blir resultatet att verksamheten får bättre rutiner och kunskap kring 

hanteringen av oljeavskiljaren. Branschorganisationen har också sett att verksamheter med 

miljöledningssystem har bättre kunskap kring oljeavskiljare. Eftersom undersökningen 

omfattar U-verksamheten gäller inte förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 

(1998:901). Det vore en fördel om förordningen även kunde gälla U-verksamheter eftersom 

de då enligt lag skulle måsta införa rutiner och fortlöpande kontrollera utrustning (1998:901 

5§). Resultatet av detta blir att verksamheter får rutiner på vad som ska genomföras och 

kontrolleras i verksamheten och oljeavskiljaren skulle hanteras bättre. För alla verksamheter 

gäller dock MB 26kap 19§, att den som bedriver verksamhet ska planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka olägenhet för människors hälsa och miljö. Vilket innebär att 

även dessa verksamheter ska ha en plan för egenkontroll. 

Önskemål om ökad kunskap finns hos verksamhetsutövarna. Alla parter i undersökningen 

anser att miljöförvaltningen skulle kunna bidra med kunskap. Alternativ för förvaltningen att 

nå ut med kunskap kan vara att genomföra en kampanj med syftet att öka kunskapen kring 

oljeavskiljare hos verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen ska enligt MB 26kap 1§ via 

rådgivning, information och annan verksamhet skapa förutsättningar för att miljöbalken ska 

tillgodoses. En ökad tillsyn med ställda krav på verksamhetsutövare skulle också bidra till att 

höja standarden av oljeavskiljare, det är dock viktigt med en noga avvägning över vilka krav 

som ska ställas. Krav enligt SS EN 858 kan ställas med motivation till hänsynsreglerna i MB 

2kap. 

5.1.2 Skötsel 

Den egna kontrollen av oljeavskiljare hos verksamhetsutövare är näst intill obefintlig. Ragn-

Sells och Branschorganisation STORs uppfattning var också att det finns brister i kontrollen. 

Enligt MB 2kap 3§ ska verksamhetsutövaren vidta skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått som krävs för att människors hälsa och miljö inte skadas eller 

olägenhet uppstå. Detta kan innebära att de själva kontrollerar oljeavskiljarens funktion, 

exempelvis genom att mäta olje- och slamlager och se till att oljeavskiljaren är ren. Enligt MB 

26kap 19§ ska den som bedriver verksamhet planera och kontrollera verksamheten för att 

motverka olägenhet för människors hälsa och miljö. Orsaken till att vissa 

verksamhetsutövare inte kontrollerar oljeavskiljarens funktion beror på att de tror att Ragn-

Sells kontrollerar detta vid tömning och att det är tillräckligt. Ragn-Sells bekräftar att de inte 

kontrollerar funktionen av oljeavskiljare vid tömning (de tömmer och kontrollerar larm). 

Detta blir ett problem eftersom verksamhetsutövare tror att en annan part kontrollerar 

funktionen av oljeavskiljaren. Genom bättre kommunikation mellan Ragn-Sells och 
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verksamhetsutövare skulle problemet kunna lösas. Ansvaret att kontrollera oljeavskiljarens 

funktion är dock verksamhetsutövarens (MB 2kap 2§). Enligt SS EN 858 ska 

verksamhetsutövaren även se till att kontroll av utbildad person genomförs var sjätte månad. 

Detta genomförs inte av någon av de undersökta verksamheterna. Orsaken beror på att 

verksamhetsutövare inte känner till att det finns ett krav som säger att kontroll ska 

genomföras var sjätte månad (de känner inte till SS EN 858 alls). Verksamhetsutövare tror 

återigen att Ragn-Sells genomför denna kontroll, vilket Ragn-Sells poängterar att de inte gör. 

Återigen måste verksamhetsutövare skaffa sig bättre kunskap gällande hanteringen av 

oljeavskiljare. 

Att de flesta verksamhetsutövare inte kontrollerar larmet själva innebär att larmets funktion 

endast testas vid tömning av Ragn-Sells. Eftersom tömning vanligen sker 1-2 gånger per år 

innebär det att fel på larmet kan förekomma en längre tid utan att det upptäcks. Under en 

period på sex till tolv månader kan mycket förorenat vatten passera oljeavskiljaren. Återigen 

ska verksamhetsutövaren enligt MB 2kap 3§ kontrollera att det finns skyddsåtgärder som 

fungerar så att olägenhet inte uppstår för människor eller miljö. Några verksamheter saknar 

larm helt vilket innebär att de inte uppfyller MB 2kap 3§ eftersom skyddsåtgärder skall vidtas 

så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Verksamheterna i undersökningen är av samma slag vilket 

innebär att de borde ha liknade försiktighetsåtgärder. 

Någon provtagning på utgående vatten sker vanligtvis inte, med något undantag. I dagsläget 

går det alltså inte att visa om funktionen av oljeavskiljarna lever upp till de riktvärden som 

ABVA fastställt. Varför provtagning inte genomförs omfattas inte av undersökningen men 

med övriga svar från verksamhetsutövare som bakgrund kan en anledning tänkas vara att de 

inte känner till att det är nödvändigt med provtagning för att kontrollera oljeavskiljarens 

funktion. Några verksamhetsutövare tror att oljeavskiljaren fungerar av sig själv och både 

Branschorganisation STOR och Ragn-Sells har sett att den uppfattningen förekommer.  

Verksamhetsutövare litar på att larmet ska signalera om fel uppstår med oljeavskiljaren. 

Detta gör det av än större vikt att de själva börjar kontrollera larmets funktion. Fungerar inte 

larmet kan inte fel upptäckas på oljeavskiljaren. Några verksamhetsutövare tror att Ragn-

Sells, vid tömning, kontrollerar om fel förekommer på oljeavskiljaren. Det stämmer inte, 

Ragn-Sells kontrollerar endast om larmet fungerar. Återigen krävs bättre kommunikation 

mellan verksamhetsutövare och Ragn-Sells, men ansvaret för upprättande av kontroller och 

rutiner ligger på verksamhetsutövaren (MB 26kap 19§). 

Det krävs att åtgärder vidtas så att verksamhetsutövare aktivt börjar kontrollera funktionen 

av oljeavskiljare. Om miljöförvaltningen börjar utöva tillsyn på U-verksamheter kan ett 

relevant krav vara att provtagning ska genomföras för att kontrollera att halten ämnen som 

släpps ut ligger inom Falu kommuns ABVAs riktvärden. Ett annat sätt att få 

verksamhetsutövare att kontrollera oljeavskiljarna kan vara att gå ut med information som 

talar om varför kontrollen är nödvändig. Både branschorganisation STOR och Ragn-Sells 

anser att ökad tillsyn skulle ge positiva resultat kring hanteringen av oljeavskiljare. 

5.1.3 Tömning 

Enligt SS EN 858 ska tömning ske när oljeavskiljaren uppmäter en viss nivå av olja eller 

slam. Eftersom näst intill ingen verksamhetsutövare själv mäter olje- och slamnivå är 
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slutsatsen att de inte tömmer enligt det standarden anger. I princip tömmer alla först när 

larmet gått. Larmet ska användas som en sista åtgärd (Naturvårdsverket 2007). Detta 

innebär att tömningen i de flesta fall inte sker i tillräcklig omfattning. Branschorganisationen 

STOR och Ragn-Sells ser att tömningen inte alltid fungerar eller genomförs tillräckligt ofta. 

Tömning sker inte på det sätt som anges i SS EN 858, påfyllnad av oljeavskiljare sker inte 

med färskvatten och ibland lämnas oljeavskiljaren tom. Orsaken till att tömning sker felaktigt 

beror troligen på bristande kunskap. Av verksamhetsutövarens svar kan slutsatsen dras att de 

tror att Ragn-Sells ansvarar för mycket mer än vad de gör och att sättet de tömmer på är rätt 

för oljeavskiljaren. Återigen grundas problemet på bristfällig information. Det är 

verksamhetsutövaren som ansvarar för att tömning sker på rätt sätt (MB 2kap 2§). 

5.1.4 Besiktning 

Alla parter i undersökningen bekräftar att det finns brister i besiktningen. Ingen 

verksamhetsutövare genomför besiktning enligt SS EN 858. Det är inget förvånande resultat 

eftersom Ragn-Sells berättar att de inte har någon certifiering att utföra besiktning och 

Branschorganisationen bekräftar att det ser ut så i hela landet. Någon verksamhetsutövare 

säger att Ragn-Sells genomför besiktning vilket inte stämmer enligt Ragn-Sells. För att 

besiktning ska bli vanligare krävs det att fler företag blir certifierade att genomföra 

besiktningar. Det krävs även i detta fall ytterligare kunskap hos verksamhetsutövarna så att 

de blir medvetna om vilka krav som ställs. Miljöförvaltningen måste återigen ställa tydliga 

krav för att klargöra vad som gäller kring hanteringen av oljeavskiljare. 

5.2 Verksamheter utan oljeavskiljare 

Om en verksamhet säkerställer att oljehaltigt avloppsvatten inte leds till dagvatten eller 

spillvattenledning behöver oljeavskiljare inte installeras. Alla verksamheter som var med i 

denna undersökning skrapade ut tvättvatten på tomten. Detta innebär att oljehaltigt vatten 

förorenar miljön. En viktig aspekt att tänka på i detta fall är hur stor miljöpåverkan detta 

orsakar. I några av verksamheter kan oljeavskiljare vara nödvändigt. I andra fall är det 

orimligt, enligt MB 2kap 8§, att installera en oljeavskiljare. Avgörandet borde baseras på hur 

stor verksamheten är samt hur de löst hanteringen av oljespill. I dessa verksamheter finns 

brist på kunskap. Efterfrågan av kunskap är mindre i dessa verksamheter än verksamheter 

med oljeavskiljare. Ökad tillsyn och information från miljöförvaltningen bidrar till att 

säkerställa att verksamheterna bedrivs rätt. 

5.3 Jämförande undersökningar 

Av de resultat som redovisas i andra undersökningar i Sverige (se bakgrund kap 2.5) kan ett 

samband ses gällande vilka problem som finns med hanteringen av oljeavskiljare. De 

jämförande undersökningarna visar att det finns brister och problem gällande de studerade 

områdena i denna undersökning, kunskap, skötsel, tömning och besiktning. De problem som 

uppdagats i dessa jämförande undersökningar överensstämmer med resultatet i 

undersökningen som genomförts i Falu kommun. Eftersom problemen i Falun liknar 

problem i andra kommuner stärks teorin om att de problem med hanteringen av 

oljeavskiljare som finns i Falun även finns i resterande delar av landet. 

Kraven och prioriteringen på tillsyn som andra kommuner ställer gällande hantering av 

oljeavskiljare skulle även Falu kommun kunna ställa på liknande verksamheter. Eftersom 
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ökad tillsyn enligt dessa jämförande undersökningar visat sig leda till bättre hantering av 

oljeavskiljare stärker det teorin att en ökad tillsyn på bilverkstäder i Falun skulle bidra till en 

bättre hantering av oljeavskiljare i kommunen. 

5.4 Metod 

5.4.1 Avgränsning 

Avgränsningen innebar att bilverkstäder, branschorganisation STOR och Ragn-Sells var med 

i undersökningen. Branschorganisation STOR valdes eftersom det är den största 

branschorganisation som behandlar oljeavskiljare. Ragn-Sells valdes eftersom det är det 

företag som är störst i Dalarna inom tömning av oljeavskiljare. Eftersom miljöförvaltningen 

främst var intresserad av att undersöka om det fanns några problem med hanteringen av 

oljeavskiljare i U-verksamheter bestämdes att undersökningen skulle innefatta U-

verksamheter.  

En anledning till att bilverkstäder valdes för undersökningen berodde på att kommunen 

ansåg att det var en verksamhet som de ville få en överblick på. Miljöförvaltningen anade att 

det fanns problem med hanteringen av oljeavskiljare på dessa verksamheter, bland annat 

eftersom ingen tillsyn genomförs på verksamheterna. Ytterligare en anledning till att 

bilverkstäder valdes berodde på att det fanns ett stort antal av dessa verksamheter i centrala 

Falun. Miljöförvaltningen hade även en lista med verksamheter som passade för 

undersökningen. Tiden för undersökningen var begränsad till två veckor, detta ökade 

behovet av en snabb uppstart, vilket listan underlättade. Genom att avgränsa 

undersökningen till bilverkstäder underlättade det en rättvis bedömning av resultatet. Alla 

verksamheter, med avseende på verksamhetens art, har samma förutsättningar för att sköta 

sina oljeavskiljare korrekt. Sedan påverkar självklart kunskap, ekonomi, intresse med mera 

på vilket sätt de arbetar med miljön och däribland oljeavskiljaren. 

Det kan ifrågasättas om det var optimalt att bilverkstäder representerade U-verksamheter 

med oljeavskiljare. Det finns andra U-verksamheter med oljeavskiljare som även kunnat 

passa undersökningen. Biltvättar är ett exempel på en verksamhet som ska ha oljeavskiljare 

och både kan vara U-verksamhet och C-verksamhet, beroende på antal tvättar per år, enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Det hade varit ett 

alternativ att dessa verksamheter fått representera U-verksamheter i undersökningen. 

Anledningen till denna fundering är att biltvättar använder mer vatten än verkstäder överlag 

vilket kan innebära att deras belastning på oljeavskiljare är större samt att det finns en 

möjlighet att de påverkar miljön mer än verkstäder (Lundberg muntl. 2013). Biltvättar 

klassade som U-verksamheter fanns dock inte tillgängliga i samma omfattning.  

Undersökningen hade kunnat inkludera en jämförelse av hanteringen av oljeavskiljare 

mellan bilverkstäder klassade som U-verksamheter och C-verksamheter. Om jämförelsen 

hade varit möjlig hade undersökningen kunnat visa på om det fanns en skillnad mellan 

hanteringen av oljeavskiljaren mellan dessa verksamheter. Fanns det en skillnad där C-

verksamheter sköter oljeavskiljarna bättre än U-verksamheter hade en slutsats kunnat vara 

att ökad tillsyn med ställda krav leder till en bättre hantering av oljeavskiljaren. Eftersom 

tillsyn i större omfattning bedrivs på C-verksamheter. En annan slutsats hade kunnat vara att 

oljeavskiljaren sköts bättre i och med att verksamheten omfattas av förordningen om 

verksamhetsutövarens egenkontroll och de krav som den medför. 
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I denna undersökning hade en sådan jämförelse inneburit ett betydligt större arbete, vilket 

var en av orsakerna till att jämförelsen uteblev. Andra orsaker som också bidrog till att en 

jämförelse mellan U- och C-verksamheter inte genomfördes var att det i Falun inte fanns 

verkstäder som klassades som C-verksamheter. I vanliga fall är bilverkstäder alltid U-

verksamheter, faktorer som kan medföra att en bilverkstad klassas som en C-verksamhet är 

exempelvis att verksamheten hanterar farliga kemikalier som i sig bidrar till att 

verksamheten klassas till en C-verksamhet. 

5.4.2 Intervjuer med verksamhetsutövare 

Vid första kontakt med verksamhetsutövare var det av stor vikt att poängtera att deras 

medverkan i undersökningen skulle vara anonym, att materialet skulle användas som 

underlag till ett examensarbete samt att jag förhöll mig neutral till svaren. Gick budskapet 

fram korrekt kan slutsatsen dras att kvalitén på resultatet blev högt och att svaren beskriver 

en bild som stämmer överens med verkligheten. I annat fall fanns risken att 

verksamhetsutövare undanhöll information på grund av rädsla att exempelvis myndigheter 

skulle använda sig av underlaget riktat mot en enskild verksamhet. Min bedömning är att alla 

verksamhetsutövare var ärliga i sina svar vid intervjun. De verksamhetsutövare som inte 

kunde medverka i undersökningen sa att anledningen var brist på tid. En anledning till att 

inte vilja medverka i undersökningen kan också bero på att verksamhetsutövaren har något 

att dölja kring hanteringen av oljeavskiljaren. Det ska dock poängteras att undersökningen 

genomfördes i anslutning till det datum då vinterdäck ska bytas mot sommardäck, vilket är 

en naturlig förklaring till att verkstäder hade lite tid att delta i undersökningen.  

De frågor som intervjuerna grundades på arbetades fram tillsammans med 

miljöförvaltningen utifrån de områden som undersökningen skulle innefatta. I och med 

samarbetet med miljöförvaltningen anser jag att de områden som valdes att behandlas, 

kunskap, skötsel, tömning och besiktning, var de mest relevanta för undersökningen. 

Tillsammans gav dessa områden en bra överblick av hur oljeavskiljare hanteras i 

verksamheter. Det går fundera på om specifika frågor skulle kunnat användas vid 

intervjuerna för att få mer standardiserade svar. Valet som gjordes var dock att använda 

öppna och breda frågor för att ge verksamhetsutövarna en möjlighet att själv berätta hur 

hanteringen av oljeavskiljare fungerar och inte styra deras svar med ledande frågor. En 

nackdel med att inte använda specifika frågor var att risken fanns att olika 

verksamhetsutövare berättade olika saker, detta anses dock inte varit något större problem. 

Skulle undersökningen genomförts igen skulle troligen andra frågor tillkommit under 

intervjuerna. Efter intervjuerna fanns möjlighet att i efterhand kontakta intervjuobjekten för 

att ställa kompletterande frågor. 

5.4.3 Intervjuer med Rang-Sells och Branschorganisation STOR 

Frågorna till dessa objekt togs fram på samma sätt som de till verksamhetsutövarna. Till 

skillnad från intervjuerna med verksamhetsutövare kunde jag till dessa verksamheter ställa 

mer riktade och direkta frågor eftersom de inte har samma ansvar att hantera oljeavskiljare 

korrekt som verksamhetsutövarna. Deras uppgift i undersökningen var att bidra med den 

kunskap de har kring situationen av hanteringen av oljeavskiljare.  

Två respektive en person som representerar en hel bransch/företag vilket kan medföra att 

svaren blivit annorlunda om en annan person från branschen/företaget intervjuats. För att 
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säkerställa att relevanta personer intervjuades skedde samråd med miljöförvaltningen innan 

valet fastställdes. Personen från branschorganisationen hade miljöförvaltningen varit i 

kontakt med tidigare och kände till den kunskap denne hade kring oljeavskiljare. Personerna 

från Ragn-Sells valdes också utifrån vad miljöförvaltningen ansåg var bäst för 

undersökningen. 

Det är viktigt att reflektera över att Rang-Sells är ett företag som ska tjäna pengar och att 

deras svar kan ha påverkats av detta. Branschorganisationen värnar om den bransch de 

representerar och detta kan också leda till att svaren vinklas. Det framkomna resultatet 

bedöms ändå av mig trovärdigt och känslan under intervjuerna var att de var ärliga i sin 

framställning av dagens situation gällande hanteringen av oljeavskiljare. 

 

6. Slutsats 

Alla parter är överens om att kunskap saknas gällande hur en oljeavskiljare ska hanteras. 

Detta resulterar i att åtgärder måste vidtas för att höja kunskapsnivån. Brister gällande 

skötsel är vanligt förekommande. Verksamhetsutövarna vet inte hur oljeavskiljaren ska 

skötas. Branschorganisationen och Ragn-Sells har vetskap om att skötsel inte fungerar. En 

förbättring av skötsel kan skapas genom ökad kunskap eller ställda krav av 

miljöförvaltningen. Tömning genomförs i olika grad och intervaller och med olika metoder. 

Ett system som säkerställer att tömning sker med rätt intervall bör införas, exempelvis krav 

på verksamhetsutövaren att utföra egen mätning i oljeavskiljaren och upprättande av 

tömningsavtal. Besiktning genomförs inte vart femte år. Problemet ligger i ovetskapen om att 

besiktning ska genomföras samt att det inte finns certifierade företag som får utföra 

besiktning. Lösningen på detta problem kan vara att öka kunskapsnivån hos 

verksamhetsutövarna samt att fler företag certifieras för att få genomföra besiktning. 

Av de problem som uppdagas är det största problemet att kunskap saknas kring hur 

oljeavskiljaren bör hanteras. Bristen på kunskap leder i sin tur till att brister uppstår i övriga 

områden. På grund av detta borde störst vikt ligga på att höja kunskapsnivån hos 

verksamhetsutövarna samt att miljöförvaltningen ställer väl genomtänka och genomförbara 

krav på verksamhetsutövarna enligt miljöbalkens 26kap 9§. 

Även om dessa verksamheter är få i antal, omfattar en specifik verksamhet, i en specifik stad 

är en slutsats att hanteringen av oljeavskiljare ser ut på ett liknande sätt i resterande landet. 

Denna slutsats kan göras i och med att Ragn-Sells bild av hanteringen av oljeavskiljare i 

Dalarna och Branschorganisation STORs bild av hanteringen av oljeavskiljare i Sverige 

verkar stämma överens med bilden som visats i denna undersökning. Slutligen visar andra 

liknande undersökningar som genomförts i andra kommuner i Sverige ett resultat som till 

stora delar liknar de resultat som framkommit i denna undersökning. 

 

7. Rekommendationer 

Undersökningen visar att det finns problem med hanteringen av oljeavskiljare. Däremot kan 

det vara nödvändigt med kompletterande undersökningar för att få en enhetlig bild av 
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situationen med oljeavskiljare. Vilka undersökningar som bör genomföras avgörs beroende 

på vad som är intressant det specifika fallet. 

Ett förslag är att undersökning görs av hur oljeavskiljare hanteras i fler bilverkstäder, även i 

bilverkstäder som inte omfattas av miljöförvaltningens register.  

Jag anser att en undersökning som innefattar provtagning på utgående vatten för 

bilverkstäderna i undersökningen vore önskvärd. Det skulle visa hur mycket olja som 

passerar oljeavskiljaren. Resultatet skulle visa om halten av ämnen är godkänt enligt de 

riktvärden Falu kommun ABVA anger. 

Jag rekommenderar att göra fler undersökningar kring hur andra U-verksamheter med 

oljeavskiljare hanterar oljeavskiljaren. 

Förslagsvis kan en jämförande undersökning göras mellan U-verksamheter och C-

verksamheter med oljeavskiljare. Resultatet kan visa om klassningen av verksamheten och de 

krav som tillkommer för C-verksamheter påverkar hanteringen av oljeavskiljare. 

Det kan vara bra att undersöka hur leverantören testar oljeavskiljares konstruktion med 

avseende på funktionen. 
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Bilaga 1. Frågeunderlag för intervjuer. 

Frågor till verksamhetsutövare 

Befattning 

Antal år inom branschen 

Anställda varav antal arbetande i verkstaden 

Antal behandlade fordon per år 

Kunskap 

Berätta lite om verksamheten? Vad gör ni i verkstaden? 

Kan du berätta hur ni arbetar med oljeavskiljaren? 

Hur tycker du det fungerar att arbeta med oljeavskiljare? 

Hur använder ni oljeavskiljaren? 

Är det något som skulle kunna fungera bättre? 

Hur har du fått den kunskap du har kring oljeavskiljare? 

När är oljeavskiljaren installerad? 

Arbetar ni efter SS EN 858? 

Har du något önskemål på hur du skulle vilja ha mer kunskap? 

Vad har ni för ansvar för oljeavskiljaren? 

Vad är det ni behöver veta för att kunna hantera oljeavskiljaren? 

Kan ni visa var er oljeavskiljare är? 

Tömning/skötsel 

Hur gör ni när ni ska tömma oljeavskiljaren? 

Hur gör ni för att veta när oljeavskiljaren behöver tömmas? 

Är det något som skulle kunna fungera bättre? 

Vilka rutiner har ni kring oljeavskiljaren? (sköta/tömma/kontrollera) 

Hur kan ni märka om det är något som inte skulle fungera med oljeavskiljaren? 

(Larm/Provtagning) 

Besiktning 

Hur går besiktningen till? 

Hur beställer ni besiktning? 

Hur tycker du besiktningen fungerar? 

Om oljeavskiljare saknas 

Varför är oljeavskiljare inte installerad? 

Har ni avlopp till dag/spillvatten? 

Hur hanterar ni oljan? 

Frågor till Ragn-Sells 

Befattning 

Antal år inom branschen 

Kunskap 

Får ni någon uppfattning om vilken kunskap verksamhetsutövare har? 

Hur får ni den uppfattningen? 

Finns det några problem med oljeavskiljare som ni märker vid tömning? Vilka problem ser 

ni? 



 

Besiktning  

Vilka uppdrag har ni?  

Åtar ni er besiktning i samband med tömning? Hur vanligt förekommande är det? 

Tömning/skötsel 

Ser ni att skötseln av oljeavskiljare fungerar/inte fungerar vid tömning? 

Hur ser oljeavskiljaren ut vid tömning? 

Kontrollerar ni larm? 

Frågor till branschorganisation STOR 

Befattning 

Antal år inom branschen 

Kunskap 

Beror problemen som finns på bristande kunskap? 

Vilken kunskap saknas? 

Varför tror ni denna kunskap saknas? 

Hur tror ni verksamhetsutövare kan få den kunskap som saknas? 

Hur fungerar systemet larm? 

Om problem finns med larm, varför finns de?  

Hur kan man komma tillrätta med problemen? 

Är det något problem mellan verksamhetsutövare och fastighetsägaren? 

Är det klart vem som har ansvaret över oljeavskiljaren? 

Tömning/skötsel 

Hur fungerar tömning av oljeavskiljare? 

Är det något som skulle kunna fungera bättre? 

Uppfattas det vara svårt att veta när tömning bör ske? Varför? 

Beror problemen som finns på brister i tömning/skötsel? 

Hur kan tömning/skötsel bedrivas enklare? 

Besiktning 

Finns det några problem angående besiktning? 

Är det ett stort antal oljeavskiljare som inte besiktas? Varför är det så?



 

Bilaga 2. Detaljerade svar för respektive verksamhetsutövare 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer från verksamhetsutövare med befintlig oljeavskiljare i verksamheten. Oljeavskiljare (OAS). 

Frågor Verksamhet 1 Verksamhet 

2 

Verksamhet 

3 

Verksamhet 

4 

Verksamhet 

5 

Verksamhet 

6 

Verksamhet 7 

När startade 

verksamheten? 

1989 2007 1989 2000 1974 2003 2012 

Antal anställda 

totalt? 

11 12 Cirka 30 Cirka 50 1 8 1 

Antal anställda 

på verkstaden? 

4 6 7 12 1 5 1 

Antal servade 

bilar per år? 

Cirka 3000 Cirka 5000 Cirka 5000 Cirka 4000 Cirka 500 Cirka 2000 Cirka 800 

Hur 

kontrolleras 

OAS funktion? 

Egna rutiner 

finns (bl.a. 

mäta oljenivå 

och 

larmkontroll). 

Ragn-Sells 

kontrollerar vid 

tömning 

Ingen kontroll 

av VU. Ragn-

Sells 

kontrollerar vid 

tömning 

Ingen kontroll 

av VU. Ragn-

Sells 

kontrollerar vid 

tömning 

Ingen kontroll 

sker 

Ingen kontroll 

sker, trots 

vetskapen att 

det är ett krav 

Ingen kontroll 

sker. Ragn-Sells 

vid tömning 

Ingen kontroll 

sker. Ragn-Sells 

kontrollerar vid 

tömning 

Varför 

kontrollerar 

inte VU OAS 

funktion? 

- Anser det 

tillräckligt med 

kontroll av 

Ragn-Sells vid 

tömning. Anser 

att OAS sköter 

sig själv 

Anser det 

tillräckligt med 

kontroll av 

Ragn-Sells vid 

tömning 

Förväntar sig 

att den ska 

fungera. Anser 

att det är 

fastighets-

ägarens ansvar 

På grund av 

tidsbrist 

Anser det 

tillräckligt med 

kontroll av 

Ragn-Sells vid 

tömning. Tror 

att de inte får 

göra kontroller 

Verksamheten 

är ny. 



 

Hur 

kontrolleras 

larmets 

funktion?  

Ingen kontroll 

av VU. 

Kontrolleras av 

Ragn-Sells vid 

tömning 

Ingen kontroll 

av VU. 

Kontrolleras av 

Ragn-Sells vid 

tömning 

Ingen kontroll 

av VU. 

Kontrolleras av 

Ragn-Sells vid 

tömning 

Ingen kontroll. 

Vet ej om larm 

finns installerat 

Larm saknas Ingen kontroll 

av VU. 

Kontrolleras av 

Ragn-Sells vid 

tömning  

Ingen kontroll 

av VU. 

Kontrolleras av 

Ragn-Sells vid 

tömning 

Vad innebär 

utlöst larm? 

Larmar för full 

OAS  

Larmar för full 

OAS 

Larmar för full 

OAS 

-  - Larmar för full 

OAS 

Larmar för full 

OAS 

Finns rutin på 

kontroll var 

sjätte månad? 

Nej. Kontroll 

sker av Ragn-

Sells vid 

tömning 

Nej. Kontroll 

sker av Ragn-

Sells vid 

tömning 

Nej. Kontroll av 

Ragn-Sells 

Nej Nej Nej Nej 

Tas prov på 

utgående 

vatten? 

Ingen 

provtagning av 

VU. Ragn-Sells 

genomför 

provtagning 

Nej Nej Ja, av 

ackrediterat 

laboratorium 

Nej Nej Nej 

Hur upptäcks 

fel? 

Med hjälp av 

larm. Vid 

kontroll av 

Ragn-Sells 

Med hjälp av 

larm. Vid 

kontroll av 

Ragn-Sells  

Med hjälp av 

larm. Vid 

kontroll av 

Ragn-Sells 

Inga fel kan 

upptäckas 

Inga fel kan 

upptäckas 

Med hjälp av 

larm 

Med hjälp av 

larm 

När sker 

tömning? 

Kontrollerar 

nivån av olja 

och totalnivå i 

OAS. Beställer 

tömning av 

Ragn-Sells vid 

behov 

Vid larm. 

Beställer då 

tömning av 

Ragn-Sells 

Vid larm. 

Beställer då 

tömning av 

Ragn-Sells. 

Ofta sker 

tömning innan 

larm utlösts då 

Ragn-Sells där 

redan på plats 

Tömning av 

Ragn-Sells 

enligt schema 

Kontrollerar 

när slam fyller 

rännor i 

verkstaden. 

Beställer då 

tömning av 

Ragn-Sells 

Vid larm. 

Beställer då 

tömning av 

Ragn-Sells 

Vid larm. 

Beställer då 

tömning av 

Ragn-Sells 



 

Hur sker 

tömning? 

Allt i OAS sugs 

upp. Olje- och 

slamfas i en 

tank, 

vattenfasen i en 

andra tank 

Allt i OAS sugs 

upp. Olje- och 

slamfas i en 

tank, 

vattenfasen i en 

andra tank 

Allt i OAS sugs 

upp. Olje- och 

slamfas i en 

tank, 

vattenfasen i en 

andra tank 

Kunskap 

saknas 

Allt i OAS sugs 

upp 

Allt i OAS sugs 

upp 

Oklart. Ingen 

tömning har 

genomförts 

Hur återfylls 

OAS? 

OAS återfylls 

med uppsugen 

vattenfas 

OAS återfylls 

med uppsugen 

vattenfas 

OAS återfylls 

med uppsugen 

vattenfas 

Kunskap 

saknas 

OAS lämnas 

torr. Den 

återfylls genom 

det vatten som 

verkstaden 

använder  

OAS lämnas 

torr. Den 

återfylls genom 

det vatten som 

verkstaden 

använder 

Oklart. Ingen 

tömning har 

genomförts 

Hur ofta sker 

tömning? 

Vanligtvis 1 

gång per år 

Vanligtvis 2 

gånger per år 

Vanligtvis 2 

gånger per år 

Kunskap 

saknas 

Vanligtvis 2 

gånger per år 

Cirka var tredje 

månad 

Cirka 1 gång 

per år 

Vilken kunskap 

finns kring 

skötsel och 

rutin? 

Kunskap fås 

från 

miljöledningssy

stemet 

Kunskap 

saknas helt 

Kunskap 

saknas helt.  

Kunskap 

saknas helt 

Kunskap 

saknas helt 

Kunskap 

saknas helt 

Kunskap 

saknas helt 

Finns 

ytterligare 

behov av 

kunskap om 

OAS? 

Ja. Information 

från myndighet 

Nej Ja. Genom 

miljöcertifierin

g eller 

miljöledningssy

stem 

Ja. Information 

från myndighet. 

Ja. Information 

från myndighet. 

Detta är idag 

ett ekonomiskt 

problem. 

Ja. Information 

från myndighet 

Ja. Information 

från myndighet 

Vilket år är 

OAS 

installerad? 

1989 2007 Cirka 1990 Kunskap 

saknas 

Innan 1974. Vill 

installera ny 

OAS men 

ekonomiska 

resurser saknas 

 

Cirka 1960 2012 



 

Hur används 

OAS? 

Uppkomst av 

spillolja vid 

service av 

fordon och 

förorenat 

vatten vid tvätt 

av golv leds till 

OAS 

Uppkomst av 

spillolja vid 

service av 

fordon och 

förorenat 

vatten vid tvätt 

av golv leds till 

OAS 

Uppkomst av 

spillolja vid 

service av 

fordon och 

förorenat 

vatten vid tvätt 

av golv leds till 

OAS 

Kunskap 

saknas 

Uppkomst av 

spillolja vid 

service av 

fordon och 

förorenat 

vatten vid tvätt 

av golv leds till 

OAS 

Olja som tappas 

ur bilarna i 

verkstaden leds 

via tratt och rör 

till OAS 

Uppkomst av 

spillolja vid 

service av 

fordon och 

förorenat 

vatten vid tvätt 

av golv leds till 

OAS 

Finns 

certifiering/ 

miljöledningss

ystem? 

Miljöledningsce

rtifiering 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Känner VU till 

SS EN 858? 

Nej Har hört talas 

om den 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Uppfyller OAS 

kraven i SS EN 

858? 

Vet ej. Tror det Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej. 

Uppfyllde 

kraven vid 

installation 

Vet ej Vet ej 

Har OAS rätt 

dimensionerin

g? 

Saknar kunskap 

om dimen-

sionering. Tror 

att Ragn-Sells 

kontrollerar att 

dimensionen är 

korrekt 

Ja. 

Dimensionerad 

efter flöden vid 

installation 

Saknar kunskap 

om 

dimensionering 

Saknar kunskap 

om 

dimensionering 

Nej, OAS är 

underdimensio

nerad. Vill 

installera ny 

OAS men 

ekonomiska 

resurser saknas 

Saknar kunskap 

om 

dimensionering 

Ja. 

Dimensionerad 

efter flöden vid 

installation 

Vem ansvarar 

för OAS? 

VU Enligt VU delas 

ansvaret mellan 

VU och 

fastighetsägare 

Oklart. VU tror 

att de har något 

ansvar men inte 

på vilket sätt 

VU anser att 

ansvaret är 

fastighetsägare

ns 

VU VU Oklart. VU eller 

fastighetsägare 



 

Genomförs 

besiktning? 

Ja. Ragn-Sells 

besiktar vart 

femte år. 

Besiktningsprot

okoll saknas 

Ja. Ragn-Sells 

besiktar vart 

tredje år. 

Besiktningsprot

okoll saknas 

Nej Nej Nej Genomfördes 

2007. Vet dock 

inte av vilka. 

Besiktningsprot

okoll saknas 

Nej 

Varför 

genomförs inte 

besiktning? 

- - VU tror inte att 

OAS behöver 

besiktas 

VU vet inte om 

det är ett krav 

VU vet inte om 

det är ett krav 

- VU vet inte om 

det är ett krav 

Känner VU till 

OAS placering? 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

 



 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuer från verksamhetsutövare där oljeavskiljare saknas i verksamheten. 

Frågor Verksamhet 8 Verksamhet 9 Verksamhet 10 Verksamhet 11 

När startade 

verksamheten? 

1991 1985 2004 1981 

Antal anställda 

totalt? 

1 1 3 1 

Antal anställda på 

verkstaden? 

1 1 1 1 

Antal servade bilar 

per år? 

600 10-50 600 200 

Finns 

golvbrunn/avlopp i 

verkstad? 

Ja Nej Ja Nej 

Varför saknas OAS? Anser det inte nödvändigt. 

Inget förorenat vatten leds 

till reningsverk utan ut på 

fastigheten 

Anser det inte nödvändigt. 

Den lilla mängd vatten som 

leds ut på tomten orsakar 

ingen negativ verkan på 

miljön 

Anser det inte nödvändigt Anser det inte nödvändigt. 

Den lilla mängd vatten som 

leds ut på tomten orsakar 

ingen negativ verkan på 

miljön 

Hur hanterar ni 

olja? 

Samlar i kärl. Pluggar avlopp 

vid stort spill 

Samlar i kärl Samlar i kärl Samlar i kärl 

Sker någon typ av 

utsläpp? 

Uppkomst av spillolja vid 

service av fordon, förorenat 

smältvatten och vatten vid 

tvätt av golv leds till 

avlopp/skrapas ut vid 

verkstad 

Uppkomst av spillolja vid 

service av fordon, förorenat 

smältvatten och vatten vid 

tvätt av golv skrapas ut vid 

verkstad 

Uppkomst av spillolja vid 

service av fordon, förorenat 

smältvatten och vatten vid 

tvätt av golv leds till 

avlopp/skrapas ut vid 

verkstad 

Uppkomst av spillolja vid 

service av fordon, förorenat 

smältvatten och vatten vid 

tvätt av golv skrapas ut vid 

verkstad 
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