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Operators’ self-inspection of oil separators: do 
deficiencies exist, which standards can the regulatory 
authority demand and what can operators improve? 
 
Therese Öredal  
 
Abstract 
The purpose of this report was to investigate whether operators, in the municipality of 
Örnsköldsvik, comply to current regulations and guidelines regarding oil separator. In 
addition to this, the report also identify which standards the regulatory authority can demand 
of identified deficiencies, as well as an examination in how the status of oil separator are in 
other municipalities in Sweden. First a delimitation was made to only investigate 
environmentally hazardous activities such as haulage contractors. Inventories were made of a 
total of 12 haulage contractors, with questions from a previously made checklist. The results 
of the inventory indicated deficiencies in operators existing knowledge, regular self-
inspection of oil separators, control frequency, record-keeping and documentation, lack of 5-
year inspection and lack of oil- and sludge level alarm. This report also shows that regulatory 
authority can require the operators to rectify these deficiencies, in accordance with standards 
and established guidelines. The report also showed similar results when compared with 
similar surveys of operators' self-inspection of oil separator, in other municipalities in 
Sweden. The study suggests that regulatory authority should priority to oversight these 
environmentally hazardous activities with oil separators.  
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1 Inledning  
1.1 Allmänt om olja 
Genom att organiskt material, i form av djur och växter utsätts för höga tryckförhållanden, 
höga temperaturer samt belägna under berglager, genomgås en omvandling under miljontals 
år och bildar tillslut olja. Olja kan delas in i tre olika typer, vilka är mineral-, animal-, och 
vegetabilisk olja (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011). Denna rapport 
kommer enbart behandla olja i form av mineralolja, och vidare kommer benämningen olja 
fortsättningsvis användas i denna rapport. 

 
Oljans beståndsdelar är till största delen kol och väte, men sammansättningen kan även ingå 
med andra kemiska föreningar och ämnen. Genom så kallad förädling eller raffinering av olja 
kan olika petroleumprodukter bildas. En förenklad beskrivning av vad som sker vid förädling 
av olja är att man hettar upp oljan och på så sätt skiljer man dess beståndsdelar ifrån 
varandra, utifrån dess kokpunkt (Baker, 1970). Denna förädling av olja leder till att ett flertal 
produkter som bland annat rengöringsmedel, drivmedel och smörjmedel kan bildas 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011).  

 
Utsläpp av olja i miljön kan orsaka skada för både växt- och djurlivet. Det har i studier visat 
sig att olja i miljön kan resultera i bioackumulering av kolväten i vävnader hos djur 
(Kingston, 2002). I värsta fall kan oljeutsläpp även leda till en ökad dödlighet hos såväl djur 
som hos växter (Baker, 1970; Burn et al., 1993). Källor till kontinuerliga eller tillfälliga 
utsläpp av olja i miljön kan exempelvis ha sitt ursprung från oljeborrningar, vid transport av 
olja och oljeraffinering (Cheek et al., 2000). Studier visar även att utsläppskällor av olja i 
miljön kan ske vid ytavrinning av vatten i städer eller från andra antropogena källor (Baker, 
1983).  

 
Det är en rad olika faktorer som påverkar vilken typ av effekt ett oljeutsläpp har på miljön. 
Det handlar exempelvis om faktorer som den påverkade miljöns flora och fauna, väder och 
säsong, samt oljans sammansättning och oljemängd som släpps ut (Straughan, 1972). Oljans 
skadliga egenskaper varierar beroende på vilken typ av olja det handlar om. Däremot har det 
visat sig att så snabbt de skadliga och giftiga egenskaper hos oljan har minskat, till en nivå 
som har varit tolererbar för de mest motståndskraftiga organismerna i en miljö, så startar 
den biologiska återhämtningen (Baker et al., 1990).  

 
Förutom att olja kan påverka växter och djur negativt, har det även visat sig att olja har en 
negativ påverkan på avloppsreningsverk. Förekomst av olja i avloppsnätet har bland annat 
visat sig ske i samband med fordonstvätt, och främst vid användning av avfettningsmedel 
(Naturvårdsverket, 2005). Den negativa påverkan som olja har på avloppsreningsverk beror 
på att olja försämrar den biologiska reningen, samt slammets sedimenteringsförmåga. 
(Naturvårdsverket, 2007). Studier visar även att olja, samt fetter, påverkar avloppsnätet 
negativt genom att olja och fett kan bidra till blockeringsbildning i nätet, samt att det bidrar 
till en ökad brandrisk (Bennett, 1989) 

1.2 Syfte  
Detta arbete syftar i att undersöka om verksamhetsutövare i Örnsköldsviks kommun 
förhåller sig till aktuella bestämmelser och riktlinjer gällande oljeavskiljare. Utöver detta ska 
arbetet även resultera i kravförslag om brister upptäckts, samt en undersökning hur statusen 
ser ut i andra kommuner. Frågeställningar som detta arbete ska besvara är: 
 

- Vilka brister finns det med oljeavskiljare på de inventerade verksamheterna med 
avseende på utformning samt, verksamhetsutövarens kontroll på funktion 
(besiktning) och underhåll (skötsel och tömning)?  
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- Vad kan verksamhetsutövare göra för att åtgärda eventuella brister i sin egenkontroll 
av oljeavskiljare?  

- Vilka krav kan tillsynsmyndigheten ställa på verksamhetsutövare vid bristande 
egenkontroll och utformning av oljeavskiljare?  

- Hur fungerar egenkontrollen, gällande oljeavskiljare på andra kommuner och vilka 
krav har dessa tillsynsmyndigheter ställt vid upptäckta brister?  

1.3 Avgränsning  
Detta examensarbete genomfördes i samarbete med Örnsköldsviks kommun vilket 
resulterade i att inventeringarna genomfördes inom denna kommun. Examensarbete 
avgränsades till ej anmälningspliktiga åkerier och entreprenadverksamheter med 
oljeavskiljare. Syftet med att avgränsa detta arbete till dessa branscher grundade sig i att det 
skulle vara enklare att dra en slutsats över resultatet av inventeringarna.  

2 Bakgrund 
2.1 Oljeavskiljarens tillämpningsområde, funktion och utformning 
En oljeavskiljare kan beskrivas som en tank, som syftar till att separera vatten från olja, 
bensin och lättare vätskor. Avskiljning sker på sådant sätt att olja, bensin och lättare vätskor 
som har en lägre densitet än vatten flyter till ytan och då kan en avskiljning ske. Det avskilda 
vattnet kan därefter rinna ut till ett spillvatten- eller dagvattennät, alternativt direkt ut till 
recipient (Naturvårdsverket, 2007). Vatten som passerat en oljeavskiljare, vars ledningar är 
kopplat till dagvattennät, kommer i normalfallet inte behandlas i ett reningsverk innan det 
mynnar ut till en recipient (Miljö och vatten i Örnsköldsviks kommun, 2014).  
Vatten som leds till spillvattennätet kommer däremot att ledas till ett reningsverk (Miljö och 
vatten i Örnsköldsviks kommun, 2014).  
 
Olja kan förekomma i olika droppstorlekar. Fri olja har en droppstorlek på >150 µm, 
dispergerad olja 20-150 µm, emulgerad olja 5-20 µm och löst olja har en droppstorlek på<5 
µm. Ju mindre droppstorlek oljan har desto längre tid tar det för oljan att flyta upp till ytan 
och separera sig från vattnet (Naturvårdsverket, 2007).  
 
För att åstadkomma vatten utan innehåll av såväl olja som slam så ingår det normalt även 
separation av slam, innan vattnet separeras från olja. Där sjunker slammet till botten och 
sedimenterar vilket leder till att en separation mellan slam och vattnet sker. Vattnet kan även 
passera sandfång/slamränna innan oljeavskiljaren (Naturvårdsverket, 2007). 
Avskiljarsystemet kan vara utrustat med oljenivålarm och slamnivålarm som akustiskt eller 
optiskt signalerar vid höga nivåer. Automatisk avstängningsventil och provtagningsbrunn är 
andra funktioner som avskiljarsystemet även kan utrustas med (Naturvårdsverket, 2007).  

Installation av oljeavskiljare, i syfte att rena spillvatten, kan enligt SS EN 858-2 vara lämpligt 
på verksamheter som bedriver fordonstvättar eller rengör oljetäckta delar, samt vid 
industriprocesser (SS EN 858-2). Bilverkstäder, bilskrotningsanläggningar och 
fordonstvättar är några branscher som generellt är utrustade med oljeavskiljare 
(Naturvårdsverket 2007).  

Åkerier är en bransch som till största del fraktar varor med lastbilar (Sveriges Åkeriföretag, 
2013). Dessa åkerier kan i sitt garage bedriva fordonstvätt och enligt Naturvårdsverket 
(2005) är det inte ovanligt att manuella fordonstvättar används på åkeriverksamheter 
(Naturvårdsverket, 2005). En entreprenadverksamhet är enligt definition ”ett åtagande att 
enligt avtal med beställare utföra visst arbete”. Detta arbete kan bland annat handla om 
transport och grävningar vid exempel byggnadsarbete. På dessa entreprenadverksamheter 
kan fordonstvätt, verkstad och service av deras fordon även förekomma (Landén, 2002). 
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2.2 Lagstiftning, föreskrifter och krav  
Miljöbalken gäller för alla verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet eller för den som 
avser att bedriva en verksamhet, som kan medföra risk för miljö och hälsa (SFS 1998:808). 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, så som kunskapskraven och bevisbördan, är något 
som verksamheterna omfattas av och som framgår i 2 kap. 1 och 2 §§ i miljöbalken (SFS 
1998:808). Det framgår även i miljöbalken att verksamhetsutövaren har ansvar gällande 
egenkontroll, vilket framgår i 2 kap. och 26 kap. 19 i miljöbalken (SFS 1998:808).  
 
Åkerier är en typ av verksamhet som, enligt 9 kap. 1 § i miljöbalken (SFS 1998:808), 
definieras som en miljöfarlig verksamhet. Miljöfarliga verksamheter klassificeras som A-, B-, 
C-, eller ej anmälningspliktiga verksamheter, vilket framförallt regleras i 
Miljöprövningsförordningen. Just för åkerier är det antal tvättar som reglerar vilken typ av 
verksamhet det är. I miljöprövningsförordningen 23 kapitlet anges det att för en anläggning 
med tvättning av fler än 5000 personbilar per år eller fler än 1000 andra motordrivna fordon 
gäller anmälningsplikt C (SFS 2013:251).  
 
Tillsynsmyndighet för ej anmälningspliktiga verksamheter är, enligt 26 kap. 3 § tredje stycket 
i miljöbalken (SFS 1998:808), kommunala nämnden. Tillsynen syftar enligt 26 kap. 1 § till att 
miljöbalken och dess lagar, förordningar och föreskrifter följs. För att åstadkomma 
efterlevnad av miljöbalken, dess förordningar och bestämmelser har tillsynsmyndigheten 
vissa befogenheter så som att meddela förelägganden, med eller utan vite, samt förbud enligt 
26 kap. 9 och 10 §§. Tillsynsmyndigheten ska även rådgöra och informera samt kontrollera 
verksamhetsutövares egenkontroll enligt 26 kap. 1 § andra och tredje stycket i miljöbalken 
(SFS 1998:808).   
 
I 21 § i Lagen om allmänna vattentjänster regleras det att ”en fastighetsägare inte får använda 
en allmän vatten- och avloppsanläggning om det innebär att det i avloppet tillförs ämnen, 
föremål eller vätskor som skulle påverka anläggningens funktion eller som medföra skador 
på ledningsnätet, eller på annat sett som medföra skada eller olägenhet” (SFS 2006:412).  
I boverkets byggregler (BFS: 2006:12) regleras det i 6:641 att ” I spillvatteninstallationer där 
vattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, skall spillvattnet 
behandlas eller avskiljare installeras. Utformningen av avskiljare skall säkerställa att det 
avskilda inte kan släppas ut okontrollerat eller oavsiktligt” (BFS: 2006:12).  
 
Miljö- och vatten i Örnsköldsviks kommun AB (MIVA), som ansvarar för kommunalt vatten- 
och avlopp i Örnsköldsviks kommun, har satt riktvärden på utgående spillvatten från 
oljeavskiljare. Denna riktlinje gäller för bland annat garage, bilverkstäder och biltvättar inom 
Örnsköldsviks kommun. MIVA har bland annat satt ett riktvärde på spillvatten, som anger 
ett maximalt innehåll på 50 mg/l mineralolja (alifatiska kolväten), samt ett riktvärde som 
anger att kvoten BOD7/CODCr bör vara större än 0,5 (Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB, 
2004). 

2.3 Normer, standarder och klassificering av oljeavskiljare 
Tidigare dimensioneringskrav och normer för oljeavskiljare framgick i Naturvårdsverkets 
norm SNV 1975:10. I denna norm utgick dimensionering av oljeavskiljare ut efter det 
oljehaltiga vattnets uppehållstid i oljeavskiljaren. År 2001 ersattes normen SNV 1975:10 av 
standarden SS EN 858. Denna standard är en europeisk standard i två delar som kom år 
2001 och som gäller i Sverige sedan 2007 (Stenqvist, 2015).  
 
De avskiljarsystem som standarden avser att gälla är endast avskiljare för lätta vätskor som 
separerar mineraloljor, därmed avser den inte att gälla för avskiljare med syfte att separera 
animaliska- och vegetabiliska fetter- eller oljor (SS EN 858-2). Prestanda och provning, 
märkning och kvalitetskontroll omfattas i första delen av standarden, SS EN 858-1 
(Naturvårdsverket, 2007). Den andra delen av standarden, SS EN 858-2, består av 
vägledning för avskiljarsystem som tillverkats enligt SS EN 858-1. Vägledningen gäller vid 
drift, underhåll och val av nominell storlek samt installation. Vägledningen innehåller även 
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normer som bland annat behandlar kontroll av oljeavskiljare; vad som bör ingå i kontrollen, 
kontrollfrekvens, samt 5 års besiktning av avskiljarssystemet (SS EN 858-2). Denna standard 
(SS EN 858) kan tillsynsmyndigheten hänvisa till vid beslut av kravförslag till 
verksamhetsutövare (Naturvårdsverket, 2007).  
 
I standarden SS EN 858 delas avskiljarsystem in i klass-1 och klass-2 avskiljare. En skillnad 
mellan klass-1 avskiljare och klass-2 avskiljare är bland annat utsläppsmängd av olja i 
utgående vatten. Klass-1 avskiljare har en utsläppsgräns på högst 5 mg/olja i utgående 
vatten. Klass-2 avskiljare har en utsläpps gräns på 100 mg/l olja i utgående vatten (Stenqvist, 
2015).  
 
Klass-2 avskiljare är normalt sett utformad med en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel. 
Men för att åstadkomma avskiljning av olja med mindre droppstorlek, så som emulgerad och 
olja i löst form, krävs en oljeavskiljare med koalescensfilter eller annan typ av filtrering. Detta 
filter möjliggör bildning av större oljedroppar genom att mindre oljedroppar kommer i 
kontakt med varandra. Detta bidrar till att oljedropparna har en lägre densitet än vatten och 
på så sätt kan separationen mellan vatten och oljan ske snabbare, samt att risken för utsläpp 
av oljehaltigt vatten minskar från oljeavskiljaren. Denna typ klassificeras generellt som en 
klass-1 avskiljare (Naturvårdsverket, 2007).  
 

2.4 Tillsynsarbetet i Örnsköldsviks kommun gällande oljeavskiljare 
Örnsköldsviks kommun har tidigare genomfört tillsynsinsatser på ej anmälningspliktiga 
verksamheter med oljeavskiljare. Örnsköldsviks kommun och andra kommuners 
erfarenheter visar att dessa ej anmälningspliktiga verksamheter ofta brister i sin egenkontroll 
och har ett stort behov av tillsyn för att bland annat minimera påverkan på miljön via utsläpp 
av olja och tungmetaller (Håkansson, 2015).  
 
Under 2015 deltar Örnsköldsviks kommun i ett projekt om oljeavskiljare inom 
Miljösamverkan Västernorrland. Detta projekt omfattar huvudsakligen ej anmälningspliktiga 
verksamheter, fordonstvättar och bilvårdsanläggning. Miljösamverkan Västernorrland tog 
under 2014 även fram aktuella riktlinjerna om oljeavskiljare i Västernorrland (Håkansson, 
2015). 

3 Material och metod 
Initialt började arbetet med att läsa på om olja och oljeavskiljare samt aktuell och relevant 
lagstiftning för att få en överblick och en förståelse för ämnet. Faktablad från 
Naturvårdsverket, vetenskapliga artiklar från internetbaserade databaser, lagtext samt 
svensk standard är några källor vars litteratur är hämtade ifrån. Vanligt förekommande 
sökord var ”oil spill” ”consequences of oil” och ”environment”. 
 
För att få kännedom om åkerier inom Örnsköldsviks kommun genomfördes en sökning på 
allabolag.se. Två listor över åkerier inom Örnsköldsviks kommun, som skickades via 
Örnsköldsviks kommun från Örnfrakt samt VTG, användes också. VTG:s lista innehöll både 
åkerier samt entreprenader. Entreprenader kommer i denna rapport fortsättningsvis 
benämnas som åkeri. Vid kontakt med verksamhetsutövarna presenterades examensarbetets 
syfte och metod samt samarbetet med Örnsköldsviks kommun, vilket uttrycktes tydligt. Vid 
kontakt med verksamhetsutövaren tillfrågades om oljeavskiljare fanns på verksamheten och 
om inventering av oljeavskiljaren var möjlig. Att kommunen, efter inventering, skulle få ta 
del inventeringssvaren framfördes tydligt till verksamhetsutövarna.   
 
Totalt kontaktades 56 stycken verksamhetsutövare på åkerier inom Örnsköldsviks kommun. 
22 av dessa 56 verksamhetsutövare svarade att oljeavskiljare fanns på deras åkeri. Totalt 
svarade 12 av dessa 22 verksamhetsutövare att inventering av deras oljeavskiljare var möjlig 
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för denna undersökning. Inventeringar genomfördes dels genom intervjuer på plats på 
åkeriet eller via telefon. Inventeringar via telefon genomfördes då verksamhetsutövare inte 
hade tid med inventeringar på plats på verksamheten.  
 
Frågor som ställdes under inventering utgicks från en specifik checklista (se bilaga 1 och 2) 
som tillhandahölls genom miljökontoret och som sammanställts av Miljösamverkan 
Västernorrland. Kompletterande frågor till checklistan så som antal fordon och antal 
fordonstvättar ställdes. Viss avgränsning av resultatet från checklistan har gjorts i rapporten 
för att det presenterade resultatet ska vara relevant. Efter inventeringarna skickades ifyllda 
checklistor tillbaka till verksamhetsutövare som ville granska detta. Detta med syfte att ge 
dem möjligt att få kommunicera och få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 2 av 12 
verksamhetsutövare ansåg att detta inte behövdes. Totalt 1 av 10 (10 %) verksamhetsutövare 
skickade tillbaka den ifyllda checklistan för komplettering 
 
Vid sammanställning av inventeringar har osäkra svar som ”troligtvis” och ”jag vet inte” 
gjorts bedömning att verksamhetsutövaren inte haft vetskap om den specifika frågan, eller så 
har det presenterats i resultatet. Detta för att göra så jämlika bedömningar som möjligt. Vid 
fråga om oljenivå- samt slamnivålarm fanns på åkeriet har även följdfrågor, om dessa larm 
fungerande, ställts. I resultatet har detta presenterats som att verksamhetsutövaren antingen 
hade ett fungerande oljenivålarm respektive slamnivålarm. Således har icke fungerande olje- 
eller slamnivålarm hamnat under kategorin ”inte fungerande larm”. I resultatet presenteras 
typ av oljeavskiljare antingen som en klass-1 avskiljare (dvs. med filterinsats) eller 
gravimetrisk oljeavskiljare (utan filterinsats) detta till skillnad från checklistan som utgår 
ifrån typ av oljeavskiljare: klass-1 eller klass-2.  
 
För att jämföra verksamhetsutövarnas egenkontroll i Örnsköldsviks kommun med andra 
verksamhetsutövare i andra kommuner, togs olika tillsynsrapporter och information från 
olika kommuner del av. Rapporterna hämtades från internet och information från miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer inhämtades via mailkontakt. Vid mailkontakt tillfrågades; hur 
situationen gällande verksamhetsutövarnas egenkontroll av oljeavskiljare ser ut på ej 
anmälningspliktiga verksamheter i kommunen, vilka krav som ställs vid brister samt hur 
tillsynsarbetet gällande verksamhetsutövarnas egenkontroll ser ut i kommunen. 

4 Resultat 
Resultatet omfattar 12 stycken inventerade åkerier. Totalt genomfördes 6 inventeringar på 
plats och 6 inventeringar genomfördes via telefon. Resultatet presenteras i 3 avsnitt: 
sammanställning av inventeringar, kravförslag och förbättringsåtgärder, samt en 
sammanställning av egenkontroll av oljeavskiljare i andra kommuner.  

4.1 Sammanställning av inventeringar 

4.1.1 Allmänt 
Av totalt 12 inventerade åkerier genomfördes 3 (25 %) inventeringar hos 
entreprenadverksamheter. Dessa entreprenadverksamheter var åkeri 9, 10 och 11 (se tabell 
1). Utöver åkeriverksamhet var den huvudsaklige verksamheten garage på 10 åkerier. 
Fordonstvätt bedrevs på 8 (66 %) åkerier med en varierad tvättfrekvens (se tabell 1). 
Verksamhetsutövare på åkeri 3 och åkeri 7 svarade att frekvens av fordonstvätt var ”svårt att 
svara på”. Åkeri 10 uppgav under inventering att fordonstvätt planeras och att en spolhall var 
under byggnation. Åkeri 12 uppgav att ett ”fåtal” fordonstvättar per år utförs utomhus, med 
enbart kallvatten. Verkstad bedrevs på 5 (41 %) åkerier och mindre servicejobb på 2 (17 %) 
åkerier (se tabell 1). Samtliga verksamhetsutövare (100 %) svarade att de hade en ansvarig på 
verksamheten för kontroll och skötsel av oljeavskiljare.  
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Tabell 1. Sammanställning av åkeriernas svar gällande typ av verksamhet.  Tabellen innehåller även antalet 
fordonstvättar per år och om ansvarsfördelning gällande kontroll och skötsel av oljeavskiljare fanns. 

 

4.1.2 Oljeavskiljare och dess utformning 
Totalt svarade 5 (42 %) verksamhetsutövare att de hade en oljeavskiljare av klass-1 
avskiljare/gravimetrisk oljeavskiljare med filterinsats och 5 (42 %) verksamhetsutövare 
svarade att de hade en gravimetrisk oljeavskiljare utan filterinsats. 2 verksamhetsutövare (16 
%) svarade att de var utom vetskap om vilken klassificering deras oljeavskiljare hade (se 
tabell 2). 11 (92 %) verksamhetsutövare svarade att de hade avskiljarsystem med 
slamrännor/sandfång eller slamavskiljare. 1 (8 %) åkeri var utom vetskap om 
slamränna/sandfång eller slamavskiljare fanns på verksamheten. Enbart 2 (17 %) 
verksamhetsutövare svarade att de hade en slamavskiljare (se tabell 2).  
 
Tabell 2. Sammanställning av åkeriernas avskiljarsystem och dess utformning  

 
Totalt svarade 8 (67 %) verksamhetsutövare att vatten från oljeavskiljare leds direkt till 
spillvattennät (se figur 1). 1 (8 %) verksamhetsutövare svarade att vattnet leds till 
dagvattennätet och 1 (8 %) verksamhetsutövare svarade att vattnet leds direkt ut till 
recipient. 1 (8 %) verksamhetsutövare svarade att vattnen från oljeavskiljaren inte kunde 
ledas till spillvattennätet och därför hade de lösningen att vattnet leds till en stenkista.  

Åkeri Garage Fordonstvätt  Frekvens av 
fordonstvätt 

Verkstad Mindre 
servicejobb 

Ansvarig för OA 
utsedd  

1 x x 10 x  x 

2 x     x 

3 x x   x x 

4 x x 100   x 

5    x  x 

6 x x 520-780   x 

7 x x    x 

8 x  12 x  x 

9 x  4-5 x  x 

10  x  x  x 

11 x x 100   x 

12 x x   x x 

Åkeri Installationsår Klass-1/gravimetrisk 
oljeavskiljare med 
filterinsats  

Gravimetrisk 
avskiljare utan 
filterinsats 

Slamrännor/
sandfång 

Slamavskiljare 

1 1991  x   

2 1975  x x  

3 2012/13 x  x  

4 2005 x  x x 

5 Tror 2009   x x  

6 2012 x  x  

7 1990  x x  

8 Före 1995  x x  

9 2006 x   x 

10 2014   x  

11 2014 x  x  

12 Troligtvis 1986   x  
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1 (8 %) verksamhetsutövare var utom vetskap var vattnet efter oljeavskiljaren leds 
någonstans (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Antal verksamhetsutövare som svarade att vatten från oljeavskiljaren leds till spillvattennät, 
dagvattennät, recipient, stenkista och vet inte.  
 
 
Det var totalt 8 (67 %) verksamhetsutövare som svarade att ett fungerande oljenivålarm var 
installerat på åkeriet (se figur 2). Resterande 4 verksamhetsutövare (33 %) svarade att ett 
fungerande oljenivålarm inte var installerat (se figur 2a). Av totalt 12 verksamhetsutövare 
svarade enbart 2 (17 %) av dessa att de hade fungerande slamnivålarm installerat på 
verksamheten. 8 (66 %) verksamhetsutövare svarade att fungerande slamnivålarm inte fanns 
och 2 (17 %) verksamhetsutövare svarade att de inte visste om slamnivålarm fanns (se figur 
2).  
     

Figur 2. Antal åkerier som hade, respektive saknade, fungerande oljenivålarm. Antal åkerier som hade, respektive 
saknade, ett fungerande slamnivålarm, samt antal verksamhetsutövare som inte visste om slamnivålarm fanns på 
verksamheten. 

4.1.3 Kontrollrutiner av avskiljarsystem 
Totalt 8 (66 %) verksamhetsutövare svarade att de inte hade någon skriftlig 
information/rutin gällande skötsel och kontroll av oljeavskiljare på verksamheten. 

Spillvattennät; 
8Dagvattennät; 

1

Recipient; 1

Stenkista; 1

Vet ej ; 1

Ja

Ja

Nej

Nej

Vet ej 

Oljenivålarm Slamnivålarm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Finns fungerande nivålarm?
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Vid inventeringar svarade 3 (25 %) verksamhetsutövare att kontroll av oljeavskiljare inte 
genomförts (se figur 3). Resterande 9 verksamhetsutövare (75 %) svarade att kontroll av 
deras oljeavskiljare genomförts på verksamheten.  
Av de verksamhetsutövare som angav att kontroll av oljeavskiljare genomförts svarade 7 (78 
%) verksamhetsutövare att kontroll sker minst en gång var sjätte månad (se figur 5). 
Resterande 2 (22 %) åkerier svarade att en kontrollfrekvens var färre än en gång var sjätte 
månad (se figur 5). 
 

 
Figur 3. Antal verksamhetsutövare som genomförde kontroll av oljeavskiljare och vilka av dessa som genomförde 
kontroller minst en gång var sjätte månad. Samt antal verksamhetsutövare som inte genomförde någon kontroll.  
 
Till de 9 verksamhetsutövare som svarade att kontroll av oljeavskiljare genomförts ställdes 
följdfrågor gällande vad som kontrollerades vid kontroll av deras oljeavskiljare (se figur 4A). 
Det var totalt 8 (89 %) verksamhetsutövare som svarade att oljenivån kontrollerades (se figur 
5a). 7 (77 %) verksamhetsutövare svarade att slamnivån kontrollerades och 3 (33 %) 
verksamhetsutövare svarade att kontroll av larm genomfördes (se figur 5a). Enbart 4 (44 %) 
verksamhetsutövare, som angav att kontroll av oljeavskiljare genomfördes, svarade att 
journalföring av dessa kontroller upprättats (se figur 5b). Resterande 5 (56 %) 
verksamhetsutövare svarade att journalföring saknades (se figur 5b).  
 
 

Figur 4. Diagram A: Typ av kontroll som genomförts och antal verksamhetsutövare som genomfört detta. 
Diagram B: Antal verksamhetsutövare som svarade att journalföring av kontroller, respektive antal 
verksamhetsutövare som svarade att journalföring inte genomförts.  

Nej; 3

Minst en gång 
var sjätte 
månad, 7

Mindre än en 
gång var sjätte 

månad, 2

Ja, 9

Kontrolleras oljeavskiljaren?

0

2

4

6

8

10

Oljenivå Slamnivå Larm

An
ta

l

A. Typ av kontroll

Ja; 4

Nej; 5

B. Journalförs kontroller?
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Av totalt 12 verksamhetsutövare svarade 1 (8 %) verksamhetsutövare att en 5 års besiktning 
har genomförts (se figur 6). Det var 6 (50 %) verksamhetsutövare som svarade att 5 års 
besiktning saknades. 1 (8 %) verksamhetsutövare svarade att denne inte visste om sådan 
besiktning genomförts på sin verksamhets oljeavskiljare. 4 (33 %) verksamhetsutövare 
svarade att de ägde en oljeavskiljare som installerats för mindre än 5 år sedan (se figur 6).  
 

 
Figur 5. Antal verksamhetsutövare som genomfört en 5 års besiktning på sin oljeavskiljare.  
 

4.1.4 Tömningsrutiner av avskiljarsystem  
3 (25 %) verksamhetsutövare svarade under inventering att tömning av deras oljeavskiljare 
inte genomförts (se figur 7a). 8 (67 %) verksamhetsutövare svarade att tömning av 
oljeavskiljaren någon gång har genomförts. En verksamhetsutövare svarade att vetskap om 
oljeavskiljaren tidigare tömts saknades (se figur 7a).  
 
Av de 8 verksamhetsutövare, som svarade att tömning av oljeavskiljare har genomförs, 
svarade 7 (88 %) verksamhetsutövare att journalföring av dessa tömningar har upprättats (se 
figur 7b). Samtliga 8 (100 %) verksamhetsutövare som tömt sin oljeavskiljare svarade under 
inventering att oljeavskiljaren återfylls med vatten efter tömning.   
 

Figur 6. Diagram A: Antal verksamhetsutövare som genomfört tömning av oljeavskiljare. Diagram B: Antal 
verksamhetsutövare som journalfört sina tömningar.  
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4.2 Kravförslag och förbättringsåtgärder 
Detta avsnitt presenterar generella krav på åtgärder, som tillsynsmyndigheten kan ställa på 
verksamhetsutövare, utifrån identifierade brister i denna rapport. Även åtgärdsförslag som 
verksamhetsutövarna kan utföra, gällande egenkontroll och utformning av oljeavskiljare, 
presenteras i detta avsnitt. De presenterade krav- och åtgärdsförslag i denna rapport ska ses 
som generella förslag. Vidare bör enskilda krav ställas på varje åkeri för sig.  

4.2.1 Kunskapskrav  
Av de verksamhetsutövare som under inventering svarade att kunskap saknades kan krav 
ställas på att verksamhetsutövare ska skaffa sig kunskap om detta, med hänvisning till 
kunskapskravet i miljöbalkens hänsynsregler, 2 kap. 2 § (SFS 1998:808). Detta med syfte att 
skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada som verksamheten eller 
åtgärden kan orsaka. I denna undersökning identifierades okunskap gällande bland annat: 
typ av oljeavskiljare och utformning av oljeavskiljarsystemet (se tabell 2), var vatten från 
oljeavskiljaren leds någonstans (se figur 1), om fungerande slamnivålarm fanns (se figur 2), 
om 5 års besiktning genomförts (se figur 5) samt om tömning har genomförts (se figur 6).  

4.2.2 Kontroll av oljeavskiljare 
Krav kan även ställas mot verksamhetsutövare vid bristande egenkontroll av verksamheten. 
Detta krav kan ställas med hänvisning till 26 kap. 19 § i miljöbalken (SFS 1998:808). Där 
framgår det att fortlöpande planering och kontroll av verksamheten ska ske för att förhindra 
att olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön uppkommer (SFS 1998:808).  
 
Av de verksamheter som svarade att kontroll av oljeavskiljare inte genomförts på 
verksamheten (se figur 3) kan tillsynsmyndigheten besluta att ställa krav på att kontroll av 
oljeavskiljarsystem ska utföras. I denna kontroll ska bland annat oljenivå, slamnivå och larm 
ingå. Krav på att utföra kontroll av oljenivå, slamnivå och larm kan även ställas på de 
verksamhetsutövare som svarade att de genomförde kontroller, men inte på alla dessa 
kontrollpunkter (se figur 4A). Ytterligare krav på att kontroll av oljeavskiljare bör 
genomföras minst en gång var sjätte månad (se figur 3), kan ställas på de verksamheter som 
svarade att kontroller inte genomförs (se figur 3) samt på de verksamhetsutövare som 
svarade att kontroller genomförs färre än en gång var sjätte månad (se figur 3) 
(Kommunförbundet Västernorrland, 2015).  

4.2.3 5 års besiktning  
5 års besiktning av oljeavskiljare ska utföras med ett intervall på minst var femte år. Således 
kan tillsynsmyndigheten ställa krav på de verksamhetsutövare med oljeavskiljare som 
installerats för över fem år sedan, men som inte genomfört någon besiktning (se figur 5).  

4.2.4 Tömningsrutiner 
Det finns inga specifika krav gällande tömningsintervall av oljeavskiljare. Däremot anger 
Kommunförbundet Västernorrland i sin riktlinje gällande oljeavskiljare, en rekommendation 
på att tömning bör ske när 80 % av oljeavskiljarens lagringskapacitet av olja har fyllts, eller 
när hälften av oljeavskiljarens lagringskapacitet av slam är fylld (Kommunförbundet 
Västernorrland, 2007).   

4.2.5 Journalföring och dokumentation  
Av de verksamhetsutövare som i denna undersökning svarade att journalföring och 
dokumentation vid kontroll saknades (se figur 4B), kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att 
dessa verksamhetsutövare ska föra driftjournal vid dessa kontroller (SS EN 858-2). 
Av de verksamhetsutövare som svarade att dokumentation vid tömning av oljeavskiljare 
saknas kan tillsynsmyndigheten besluta att dessa verksamhetsutövare ska upprätta 
dokumentation i samband med tömning (se figur 6B). Dessa dokument ska sparas i minst 3 
år och visas upp för tillsynsmyndigheten vid tillsyn (Kommunförbundet Västernorrland, 
2015).   
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4.2.6 Olje- och slamnivålarm  
Tillsynsmyndigheten kan med hänvisning till 2 kap. 3 § i miljöbalken, förelägga 
verksamhetsutövaren att utföra skyddsåtgärder eller vidta försiktighetsmått, med syfte att 
förebygga eller förhindra olägenheter för människor hälsa och miljö (Naturvårdsverket, 
2997). Enligt Naturvårdsverket (2007) skulle det exempelvis kunna innebära installation av 
olje- och slamnivålarm.  
Enligt Västernorrlands riktlinjer kan tillsynsmyndigheten ställa krav på verksamhetsutövare, 
som uppgav att fungerande olje- samt slamnivå larm inte fanns på verksamheten (se figur 2), 
att oljeavskiljarsystemet ska ha ett fungerande olje- och slamnivålarm. Detta larm ska 
signalera såväl optiskt som akustiskt (Västernorrland, 2015).   
 
Sammanfattningsvis kan dessa krav ställas på verksamhetsutövare som i denna rapport 
uppvisade brister i denna undersökning:   
 

- Utökad kunskap kring oljeavskiljaren, dess utformning och funktion 
- Regelbunden kontroll av oljenivån, slamnivån och larm  
- 5 års besiktning av oljeavskiljare som installerats för mer än 5 år sedan.  
- Att tömning av oljeavskiljaren ska ske när 80 % av oljeavskiljarens lagringskapacitet 

av olja har fyllts, eller när hälften av oljeavskiljarens lagringskapacitet av slam är 
fylld.  

- Journalföring av kontroll och tömning 
- Installation av fungerande olje- och slamnivålarm 

4.3 Kontroll av oljeavskiljare i andra kommuner  
Detta resultat är en sammanställning, av 4 kommuner i Sverige, gällande 
verksamhetsutövares egenkontroll av oljeavskiljare. Sammanställningen innehåller även krav 
som tillsynsmyndigheter har ställt utifrån identifierade brister samt hur det generella 
tillsynsarbetet sett ut.  

4.3.1 Sollentuna kommun  
Sollentuna kommun genomförde 2012 och 2013 tillsyn av 37 stycken ej anmälningspliktiga 
fordonsverkstäder samt en c-klassad, varav inget åkeri inventerades. Tillsynen omfattade 
bland annat kontroll av oljeavskiljare på verksamheterna. I den rapporten hade totalt 24 av 
38 verksamheter oljeavskiljare. Tillsynen resulterade i uppdagande av bristande egenkontroll 
av oljeavskiljare och avsaknad av besiktning. Detta tillsynsprojekt ledde till att 
tillsynsmyndigheten ställde krav på besiktning av oljeavskiljare, hos de verksamheter som 
saknade det. I rapporten framgick det att 19 av de 24 verksamheterna senare lämnade in 
besiktningsprotokoll, resterande fem inväntades besiktningsprotokoll. Av de 19 besiktigande 
oljeavskiljare visade resultat på att en oljeavskiljare som saknade fungerande larm samt fyra 
oljeavskiljare som läckte. Verksamheterna åtgärdade senare dessa brister (Miljö- och 
hälsoskyddsenheten Sollentuna, 2014).  

4.3.2 Trollhättans kommun  
Även Trollhättans miljöförvaltning genomförde 2006 och 2007 tillsyn över 
fordonsverkstäder. Av totalt 32 besökta fordonsverkstäder resulterade tillsynen i att 16 av 
dessa verksamheter hade brister gällande egenkontrollen av deras oljeavskiljare. Tillsynen 
ledde till diskussion med verksamhetsutövare gällande deras egenkontroll och hur 
egenkontrollen skulle kunna förbättras. Synpunkter på förbättrad egenkontroll, exempelvis 
att manuell kontroll av slam- och oljelagret ska ingå, skrevs i tillsynsrapport hos 16 
verksamheter. Miljöförvaltningen lämnade även deras egenkontrollpärm hos de 
verksamheterna med mer än fem anställda i syfte att verksamheternas dokumentation på 
journalföring och rutiner ska förbättras (Miljöförvaltning Trollhättan stad, 2007).  

4.3.3 Solna Stad 
Solna stad genomförde år 2007 och 2008 tillsyn av 11 stycken fordonstvättar, vilka var ej 
anmälningspliktiga verksamheter, som sedan resulterade i en rapport. Den rapporten leddes 
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till en slutsats om att kunskapsbrist hos verksamhetsutövarna fanns, samt brister i rutiner av 
kontroll av oljeavskiljaren. Det uppdagades även att larm saknades samt att dokumentation 
från tömningar saknades (Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Solna, 2008). Tillsyn av 
fordonstvättar har efter 2008 fortsatt bedrivits på Miljö- och byggförvaltningen i Solna. 
Under våren 2015 bedrevs tillsyn på ett 20-tal olika fordonstvättar. Denna tillsyn resulterade 
i uppmaning till verksamhetsutövarna att utföra besiktning inom ett fem-årigt intervall av 
oljeavskiljarna, samt att utföra regelbundna kontroller av oljeavskiljaren. Kontroll av 
oljeavskiljare ansåg förvaltningen bör genomföras minst en gång per månad och innehålla 
kontroll av slamnivå, oljenivå och larm. Denna kontrollfrekvens ansåg tillsynsmyndigheten 
bör genomföras under exempelvis 2 år, för att sedan utvärdera hur mycket slam och olja som 
bildats kan kontrollfrekvensen minska till en gång var sjätte månad, utifrån standard 
SS EN 858 (Johansson, 2015).  

4.3.4 Växjö kommun  
Växjö kommun informerade att någon projekterad tillsyn av oljeavskiljare, på bland annat 
åkerier, ännu inte genomförts. Däremot frågar de efter oljeavskiljare i sin ordinarie tillsyn av 
anmälningspliktiga- och ej anmälningspliktiga verksamheter. De har ännu inte några 
bearbetade frågeställningar gällande oljeavskiljare. Däremot anger de att frågor som: 
regelbunden tömning och rengöring, kontroll av larm och automatisk avstängningsventil (om 
detta finns), kontroll av olje- samt slamlager bör besvaras vid tillsyn (Eskilson, 2015).   
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5 Diskussion 
5.1 Egenkontroll av oljeavskiljare på åkerier 
De inventeringar som denna rapport är baserad på ger indikation på att det finns såväl 
generella som enskilda brister gällande verksamhetsutövarnas egenkontroll av oljeavskiljare 
på åkerier. Genomgående misstänker jag att dessa brister i egenkontrollen kan bero på 
bristande kunskap över vilka krav som ställs på verksamhetsutövarens egenkontroll och vad 
syftet med egenkontroll av oljeavskiljare är. En ökad kunskap över såväl vilka risker 
verksamheten kan leda till, samt en ökad kunskap över vilka krav och regler som gäller, 
skulle kunna leda till en förbättrad egenkontroll hos verksamhetsutövarna. Brister i 
egenkontroll ger en indikation på att det finns ett behov av tillsyn på ej anmälningspliktiga 
verksamheter med oljeavskiljare.  

5.1.1 Kunskapsbrist 
Generellt hade verksamhetsutövarna i denna undersökning kunskap om verksamhetens 
oljeavskiljare. Däremot framkom det av denna rapport att enskilda verksamhetsutövare 
saknade kunskap gällande bland annat utformning av verksamhetens oljeavskiljare (se 
resultat 4.1). Detta kan dels bero på att dessa verksamhetsutövare inte har tillräckligt med 
kunskap över vad man som verksamhetsutövare ska ha koll på gällande verksamhetens 
oljeavskiljare. Det kan dels bero på att verksamhetsutövare kan ha tagit över sin 
åkeriverksamhet av någon annan och har på så sätt inte skaffat tillräcklig kunskap om 
verksamhetens oljeavskiljare efter övertagandet. Oavsett orsak bör verksamhetsutövare 
prioritera att skaffa sig kunskap om sin verksamhet och därmed verksamhetens 
oljeavskiljare. Detta på grund av att genom att verksamhetsutövarna skaffar den kunskap 
som krävs har de möjlighet att bedöma och förebygga de risker som deras verksamhet kan 
medföra hos människor och miljö  
 
Denna rapport har enbart tagit upp ett fåtal frågor om verksamhetsutövarens oljeavskiljare 
och täcker inte allt, men rapporten ger en fingervisning var kunskapsnivån hos 
verksamhetsutövarna ligger.  

5.1.2 Ansvarsfördelning 
Att resultatet visar på en tydlig ansvarsfördelning (se tabell 1) av oljeavskiljare för respektive 
åkeri, anser jag är väldigt positivt. Detta eftersom att en tydlig ansvarsfördelning minimerar 
risk för missförstånd över vem som är ansvarig och att det även kan bidra till en förbättrad 
egenkontroll. 

5.1.3 Typ av oljeavskiljare 
Som framgår i resultatet (se tabell 2) presenteras typ av oljeavskiljare utifrån klass-
1/gravimetrisk oljeavskiljare med filterinsats eller gravimetrisk oljeavskiljare utan 
filterinsats, denna presentation av oljeavskiljare skiljer sig från checklistan (se bilaga 1). I 
checklistan framgår att oljeavskiljare klassificeras utifrån klass-1 och klass-2. Ändring av typ 
av oljeavskiljare som genomfördes i resultatet var för att få ett mer verklighetsbaserat 
resultat, eftersom att checklistans uppgifter om att en gravimetrisk oljeavskiljare utan filter 
automatiskt klassificeras som klass-2 inte stämmer.   

5.1.4 Olje- och slamnivålarm  
Av denna rapport framgår att flertal åkerier saknade framförallt slamnivålarm men på vissa 
åkerier saknades även oljenivålarm (se figur 2). Detta innebär även att det fanns åkerier som 
hade installerat oljenivå- och slamnivålarm men som inte fungerade. Inventeringarna har 
förhoppningsvis bidragit till att verksamhetsutövare som varit medveten om att deras larm 
inte fungerade, omgående vidtagit åtgärder för att larmfunktionen ska fungera i 
fortsättningen. Under inventeringarna upplevdes att just nivålarm var något som 
verksamhetsutövarna förlitade sig väldigt mycket på, och med anledning av detta är det 
otroligt viktigt att man kontrollerar att nivålarmet verkligen fungerar.  
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5.1.5 Skriftliga rutiner/information om skötsel och underhåll av oljeavskiljare 
Av denna rapport kan man konstatera att merparten av verksamhetsutövarna inte har några 
skriftliga rutiner/information om skötsel och underhåll av oljeavskiljare (se 4.1.3). Detta bör 
ändå att verksamhetsutövarna upprätta för att lättare ha kontroll över sin oljeavskiljare och 
förbättra sin egenkontroll av oljeavskiljare.  

5.1.6 Kontroll av oljeavskiljare 
Ser man till resultatet gällande verksamhetsutövarnas kontroll av oljeavskiljare i denna 
rapport, visar det sig att merparten av verksamhetsutövarna utför någon sorts kontroll (se 
figur 3) och att merparten av de som utför kontroller genomför det med tillräcklig frekvens 
(se figur 3). Genom att utföra kontroll av oljenivå, slamnivå och larm med en frekvens på 
minst en gång var sjätte månad uppnår verksamhetsutövarna det krav som ställs på att detta 
ska genomföras (Kommunförbundet Västernorrland, 2015).  
 
Trots att denna rapport visar att merparten av verksamhetsutövarna genomför kontroller, är 
det viktigt att poängtera att det ändå kan finnas brister i utförandet av dessa kontroller, så 
som kontrollmetoder för att kontrollera oljenivå, slamnivå och larm. Denna rapport 
undersökte inte verksamhetsutövarnas kontrollmetod utan enbart om verksamhetsutövaren 
utför kontroller av oljeavskiljaren (se figur 3), kontrollfrekvens (se figur 3) samt vad som 
kontrolleras (se figur 4a). 

5.1.7 5 års besiktning 
Av denna rapport kan man konstatera att det finns ett behov av genomförande av 5 års 
besiktningar, bland åkerier vars oljeavskiljare installerats för över 5 års sedan (se figur 5). 
Denna 5 års besiktning är en viktig och väsentlig kontroll av avskiljarsystemet. Detta på 
grund av att denna kontroll bland annat innebär besiktning av oljeavskiljarens täthet och 
identifiering av eventuella beläggningar på oljeavskiljaren (SS EN 858-2). Avsaknad av sådan 
kontroll (se figur 5) kan innebära brister i oljeavskiljarens funktion och bör omedelbart 
åtgärdas för att minimera risken att påverka människors hälsa och miljön.  Genom att 
verksamhetsutövarna utför en besiktning av sin oljeavskiljare med ett intervall på minst var 
femte år uppnår de även kraven gällande detta (Kommunförbundet Västernorrland, 2015). 

5.1.8 Tömningsrutiner  
I denna undersökning framgår det att alla verksamhetsutövare som tömt oljeavskiljare 
återfyller oljeavskiljaren med vatten efter tömning, samt att merparten av 
verksamhetsutövarna svarade att tömning av oljeavskiljare genomförts (se avsnitt 4.1.4). 
Däremot anser jag att det är irrelevant att ta reda om verksamhetsutövarna utfört tömning av 
verksamhetens oljeavskiljare. Det väsentliga är istället om verksamhetsutövarna rutinmässigt 
i sin egenkontroll bedömer behov av tömning av sin oljeavskiljare. Och därefter bör 
verksamhetsutövarna utföra tömningar utifrån behovet. Detta eftersom att behov av tömning 
styrs av oljenivå eller slamnivå, vilket kräver att verksamhetsutövaren utför mätningar av 
dessa nivåer. Därefter anser jag, att det i fråga om tömning, är viktigt att utföra mätningar av 
olje- och slamnivå och utefter detta bedöma behov av tömning.  

5.1.9 Journalföring och dokumentation 
Av resultatet i denna rapport kan man se att det finns en skillnad i dokumentation av 
kontroller och tömningar. Detta kan bero på att verksamhetsutövare enklare kan föra 
dokumentation genom att exempelvis spara fakturor på utförda tömningar (se figur 4.1.3 och 
6B).  

5.1.10 Felkällor 
Felkällor som kan ha påverkat svaren i denna undersökning kan bero på mänskliga faktorer. 
Det kan bland annat handla om felaktiga uppskattningar av antal (exempelvis antal 
fordonstvättar och antal kontroller), missförstånd och misstolkningar gällande såväl frågor 
som svar mellan intervjuare och verksamhetsutövare. Felkällor kan bland annat ha 
förekommit vid frågeställning ”kontroll av larm”, då detta kan ha tolkats på två olika sätt. Det 
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kan antingen ha tolkats som att man kontrollerar larm genom att titta på larmet visuellt för 
att säkerställa oljenivån eller att man kontrollerar att larmets funktion fungerar. 
 
Klassificering av oljeavskiljare har genomförts enligt checklistan. Däremot har jag efter 
inventeringar upptäckt att checklistans förklaring till typ av oljeavskiljare inte stämmer 
överens med standarden (SS EN 858). Oljeavskiljare som har koalescensfilter, kan inte 
automatiskt klassificeras som en klass-1 avskiljare. Detta betyder att resultat av klassificering 
i denna undersökning kan innebära felkällor.  
 
Svaren har i vissa fall även varit av osäker karaktär under inventeringar. Detta gäller 
exempelvis utformning av oljeavskiljarsystemet, installationsår samt typ av oljeavskiljare. I 
resultatet framgår exempelvis att enbart två verksamhetsutövare (se tabell 2) hade ett 
oljeavskiljarsystem med slamavskiljare, vilket kan bero på bristande kunskap hos 
verksamhetsutövaren, eftersom oljeavskiljare vanligtvis innehåller en slamavskiljare. Denna 
osäkerhet kan ligga kan vara en bidragande orsak av bristande kunskap. Däremot kan 
tillförlitligheten ha ökat genom att verksamhetsutövarna fått tagit del av den ifyllda 
inventeringschecklistan efter inventeringen och därefter haft möjlighet att tillägga eller ändra 
om felaktig information framkommit.  

5.2 Resultat av kravförslag och förbättringsåtgärder 
Som det framgår i resultatet ska krav ställas, och åtgärder riktas, på varje åkeri för sig (se 
resultat 4.2). Detta är viktigt att poängtera på grund av att denna rapport enbart ställer 
generella krav, och har inte tagit hänsyn till att åkerier exempelvis kan ha andra lösningar på 
verksamheter för att minimera risker för att olägenheter för människors hälsa och miljö 
uppkommer.  
 
Likt Solna kommun vore en idé att ställa krav på att verksamhetsutövare bör genomföra 
kontroll av oljenivå och slamnivå en gång i månaden under 2 år, för att utreda framtida 
behov av kontroller (se 4.3.3). Denna kontrollfrekvens bör även ligga till grund för att 
bedöma tömningsfrekvens av oljeavskiljare, så att oljeavskiljaren varken töms för ofta eller 
för sällan.   
 
Att tillsynsmyndigheten kan ställa krav på att tömningar bör utföras vid ett visst behov (se 
4.2.4) förutsätter att verksamhetsutövaren först genomför mätningar för att bedöma behovet. 
Detta på grund av att behov av tömning utgår ifrån olje- och slamnivå i oljeavskiljaren. 
 
Som resultatet visade kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att verksamhetsutövare ska 
installera fungerande olje- och slamnivålarm (se 4.2.7). Däremot kan ett larm fungera som en 
falsk trygghet hos verksamhetsutövare, samt att ett oljenivålarm inte kan ge någon garanti på 
att utgående vatten från oljeavskiljare inte innehåller olja eller andra lättare vätskor. Ett 
oljenivålarm mäter enbart oljenivån och på så sätt kan slamnivån vara för hög, vilket kan leda 
till en minskad uppehållstid för vattnet i oljeavskiljaren och på så sätt förhindra till att 
vattnet renas. I sådana fall anser jag att ett kombinerat olje- och slamnivå larm bör 
installeras, men framförallt att verksamhetsutövare bör genomföra kontroller och utföra 
mätningar av olje- och slamnivå minst en gång var sjätte månad.  
 
Denna rapport har inte fokuserat på verksamhetsutövarnas provtagning på utgående vatten 
och således kan krav på provtagning därefter inte ställas utifrån denna rapport. Provtagning 
på utgående vatten krävs för att man med säkerhet ska ha kunskap om att vattnet som 
passerar oljeavskiljaren med säkerhet inte innehåller högre mängd olja än den borde 
(Naturvårdsverket 2007). Krav på vilken typ av kontroll, så som utförande av mätning, kan 
inte heller ställas utifrån denna rapport. Däremot kan denna studie ligga till grund för att 
utföra ytterligare undersökning i framtiden över provtagning och vilka kontrollmetoder som 
genomförs vid kontroll av oljenivå, slamnivå samt larm. Krav på typ av oljeavskiljare kan inte 
heller ställas utifrån denna rapport eftersom att undersökningen inte har tillräcklig 
information för att kunna göra en sådan bedömning.  
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För att förbättra verksamhetsutövarnas egenkontroll kan även tillsynsmyndigheten 
underlätta för verksamhetsutövarna. Detta dels genom att upprätta nya, tydliga och 
lättillgängliga riktlinjer och infoblad, som verksamhetsutövarna enkelt kan ta del av. Det 
skulle även kunna handla informationsträffar och utbildningsmöten, som arrangeras av 
kommunen. Vilket kan bidra till en förbättrad egenkontroll hos verksamhetsutövare gällande 
oljeavskiljare.   

5.3 Resultat av andra kommuners situation med oljeavskiljare   
Denna studie resulterade i likartade resultat, vid jämförelse med liknande undersökningar 
och tillsyn av verksamhetsutövarnas egenkontroll gällande oljeavskiljare, i andra kommuner i 
Sverige (se resultat 4.3). Av den information och de undersökningar från andra kommuner 
som denna rapport har tagit del av, anser jag att det finns ett behov av tillsyn på ej 
anmälningspliktiga verksamheter med oljeavskiljare. Däremot är denna jämförelse enbart 
baserad på fyra andra kommuner i Sverige vilket bör beaktas.   
 
Denna undersökning visar att exempelvis avsaknad av 5 års besiktningar på oljeavskiljare 
finns bland såväl åkerier i Örnsköldsviks kommun som andra ej anmälningspliktiga 
verksamheter i andra kommuner i Sverige (se resultat 4.3). Denna undersökning visar även 
att tillsynsmyndigheter ställer likartade krav utifrån upptäckta brister, som baserats utifrån 
standarden SS EN 858.  

5.4 Val av metod 

5.4.1 Tillvägagångssätt 
Att genomföra inventeringar via telefon var en tidsmässig fördel. Däremot anser jag att vara 
ute på plats på verksamheterna ger en tydligare bild om verksamheten, samt att det kan ge 
ett tillförlitligare resultat i studien. Anonyma enkäter eller anonyma intervjusvar av 
inventeringar (till kommunen) skulle ha kunnat ökat frekvens av deltagande.  
Gällande sammanställning av kontroll av oljeavskiljare i andra kommuner, kan ett 
genomförande med enbart intervjuer med miljöinspektörer med likartade frågor varit ett 
bättre alternativ. Detta på grund av att sammanställningen kan uppfattas som väldigt spretig.  

5.4.2 Avgränsning 
Avgränsning till att endast utföra denna studie på åkerier med oljeavskiljare kan vara en 
orsak till det låga antalet inventeringar som denna studie är baserad på. Detta på grund av att 
det inte är alla verksamhetsutövare inom åkeribranschen som äger ett eget garage och har 
således ingen egen oljeavskiljare. Andra bidragande faktorer kan vara tidsbrist hos 
verksamhetsutövarna, samt att denna rapport genomfördes i ett samarbete med en kommun 
vilket kan ha varit avskräckande. Jag anser även att det inte var någon nackdel att även ha 
med entreprenadverksamheter i denna undersökning, på grund av att de utför likartade 
verksamheter som åkerier.  

5.4.3 Checklista  
Inventeringsfrågorna som var utformade efter en checklista (se bilaga 1 och 2), hade sina för- 
och nackdelar. Det var en tidsmässig fördel att använda sig av en redan utformad checklista, 
samt att frågorna var utformade på ett sådant sätt att det gav värdefull information till 
kommunen. Däremot fanns det en risk att frågorna tenderar att bli allt för stängda och att det 
saknas även en del väsentliga frågor som bör ställas vid inventeringar som denna rapport är 
baserad på. De frågor som saknas: vilken kontrollmetod som genomförs av respektive 
kontrollpunkter, antal kontroller av respektive kontrollpunkter per år, antal fordon på 
verksamheten och antal fordonstvättar per år, samt korrekt alternativ till typ av oljeavskiljare 
(klass-1 och klass-2 enligt standarden SS EN 858 samt, vanlig gravimetrisk oljeavskiljare).  
En alternativ metod skulle kunna vara att man gjort en kompletterad checklista med frågor 
som dels kommunen kan ha nytta av men även en mer anpassad checklista till denna 
rapport.  
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6 Slutsatser  
 

• Brister som denna undersökning identifierat gällande verksamhetsutövarnas 
egenkontroll är framförallt: kunskapsbrist, brister i kontroller av oljeavskiljare med 
avseende på kontrollfrekvens och kontrollpunkter, avsaknad av 5 års besiktning, 
avsaknad av journalföring vid kontroll och tömning, samt avsaknad av fungerande 
olje- och slamnivålarm 

• För att verksamhetsutövarnas egenkontroll ska förbättras föreslås att 
verksamhetsutövare skaffar sig kunskap om sin verksamhets oljeavskiljare, samt 
kunskap om vilka krav och riktlinjer som finns gällande oljeavskiljare 

• Tillsynsmyndigheten kan påverka verksamhetsutövarnas egenkontroll genom: tydliga 
och lättillgängliga krav och riktlinjer  

• Likartade brister i verksamhetsutövares egenkontroll av oljeavskiljare finns i andra 
kommuner i Sverige 

• Behov av tillsyn på ej anmälningspliktiga verksamheter med oljeavskiljare finns  
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7 Förslag till fortsatta studier  
 

• Fördjupad undersökning om verksamhetsutövarnas egenkontroll är tillräcklig 
med avseende på kontrollmetod av kontrollpunkter (olje- och slamnivå samt 
larm) 

• En djupare undersökning om verksamhetsutövarnas oljeavskiljare är tillräckligt 
utformad för att klara utsläppskraven, exempelvis genom att utföra provtagning 
på utgående vatten efter oljeavskiljare 

• Undersökning av behov av installation av oljeavskiljare på åkeriverksamheter som 
inte har någon oljeavskiljare 
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