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Abstract 
To avoid harmful substances it is important that emissions such as oil, gasoline, grease and sludge 

are cleaned by oil separators to reduce damage to the human health and the environment. But also to 

prevent high levels of oil from waste water to sewage treatment plants which can disturb the 

purification process. The aim with this work is to find out that the municipalities fulfill the 

requirements in the environmental framework. By supervising the 5-year inspection of oil 

separators according to SS EN 858 on the stormwater and wastewater network. To find out this, 

inquiries were sent by e-mail to all 290 municipalities in Sweden. The results show that the 

inventories of oil separators have not been carried out to the proper extent. The municipalities can 

follow the supervision pursued according to the environmental guidelines and environmental goals 

but an inventory is also needed to know how many oil separators are present in the municipalities. 

The oil separators are usually controlled with other supervisions. A 5 - year inspection of oil 

separators that were sufficiently good has only been made by 2 municipalities. 5 – year inspection 

must be carried out even if the operations have not been running for 5 years. The conclusion from 

this study is that oil separators have been a neglected area in most municipalities. Hopefully this 

inquiry can be a reminder to start with inventories in those municipalities. 
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Sammanfattning 
Olja används som smörjmedel till diverse olika maskiner för att de ska ha en långvarig funktion. 

Om höga mängder av olja följer med avloppsvattnet via dag- och spillvattennätet till reningsverken 

kan de försämra reningsprocessen, medan mindre mängder inte har samma påverkan. Därför är det 

viktigt att verksamheter använder sig av oljeavskiljare (OA) speciellt om det förekommer olja, 

bensin, fett, slam och andra vätskor som har lägre densitet än vatten i deras verksamhet. Det är för 

att inte dessa skadliga ämnen ska släppas ut okontrollerat och skada människors hälsa och miljön. 

Verksamheter som är inräknade är framförallt bilverkstäder, bensinstationer och tvätthallar.  

Mitt syfte med denna enkätstudie är att ta reda på om kommunerna har utfört inventering  och 

tillsyn av OA enligt svensk standard SS EN 858.  

Mina frågeställningar är utformade för att kunna ta reda på om kommunen gör inventering av OA 

och följer tillsynen av 5-årsbesiktning enligt SS EN 858. Vill även ta reda på hur många 5-års 

besiktningar som har utförts enligt svensk standard SS EN 858. För att besvara dessa frågor 

genomfördes en enkätundersökning som skickades till 290 kommuner. Efter att en tidig 

sammanställning av de kommuner som svarat gjorts, skickades det ut påminnelse mail till de som 

ännu inte svarat. Sammanlagt har 270 kommuner svarat på enkätundersökningen varav 34 

kommuner enbart svarat på första frågan. 

Resultatet visar att enbart 58 kommuner av de som har svarat gör inventering av OA. Det är viktigt 

att ta reda på hur många verksamheter det finns i kommunen för att sedan kunna ta reda på hur 

många OA det finns. Detta för att kunna följa upp om 5-årsbesiktningen har blivit gjord. Resultatet 

av 5-årsbesiktning är inte tillfredställande enligt kraven eftersom enbart 2 kommuner har utfört det i 

tillräcklig utsträckning. Kontroll och underhåll bör ske var 6:e månad och besiktning först efter 5 år. 

Man ska ha i åtanke att vissa verksamheter inte har varit igång i 5 års tid och har därför inte utfört 5-

årsbesiktningen.  

Slutsatser som dras av denna enkätstudie är att hos de flesta kommuner har det varit ett försummat 

område men kontroll sker trots allt av oljeavskiljare när de är ute på övrig tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter. Förhoppningsvis kan denna enkätstudie vara en påminnelse till att börja inventera 

oljeavskiljare i dessa kommuner. 
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Inledning 
Olja används som smörjmedel till diverse olika maskiner för att de ska ha en långvarig funktion. 

Om höga mängder av olja följer med avloppsvattnet till reningsverken kan de försämra 

reningsprocessen, medan mindre mängder inte har samma påverkan (Naturvårdsverket, 2007). Om 

inte oljan förekommer i större koncentrationer är den biologiskt nedbrytbar. Anledningen är att 

oljan kan användas som kolkälla (att kol lagras) vid mikrobiologiska reaktioner om det sker i aerob 

miljö. Aerob innebär att det sker en nedbrytning med god syretillförsel (Persson et al. 2005). OA 

ska företag använda sig av om det förekommer olja, bensin, fett, slam men även andra vätskor med 

lägre densitet än vatten i sin verksamhet. Det är för att inte skadliga ämnen ska släppas ut 

okontrollerat och skada människors hälsa och miljö (Naturvårdsverket, 2007). Spillvatten är 

förorenat vatten, som även kallas för avloppsvatten och kommer ifrån hushåll, industrier, 

serviceanläggningar, arbetsplatser med mera. Dagvatten kan vara regn och smältvatten från snö. 

Spillvatten och dagvatten kan vara separerade eller sammankopplade (ABVA, 2019). När industrin 

utvecklades var inte miljön det första man tänkte på. Då släpptes avloppsvattnet ut i närmsta 

recipient, som vanligtvis var närmsta sjö eller hav utan rening (Lou et al. 2018).  

 

 

 

 

 

 

                                             Figur 2: Oljeavskiljare. [Källa: Nodra AB, 2019] 

Pilarna visar i vilken riktning spillvattnet strömmar in i OA (se Fig. 2). Oftast finns det både slam- 

och oljeavskiljare. I första delen där vattnet kommer in sjunker slam ner till botten som är tyngre än 

vattnet. Sedan fortsätter vattnet över kanten. Det är här de lätta vätskorna flyter upp till ytan. Det 

finns spärrar efter slamdelen och oljedelen så att bara vattnet kan passera. Vattnet fortsätter vidare 

till ett reningsverk eller en recipient. Det är viktigt att OA har rätt uppehållstid och de flesta har 

även ett oljenivålarm som både låter och lyser ett tag innan den är full. (Naturvårdsverket, 2007).  

Eftersom fungerande OA kan vara ett krav för att nå de svenska miljömålen giftfrimiljö, levande 

sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalité är det viktigt att 5-års besiktningen genomförs. 

Har verksamhetsutövaren (VU) fungerande egenkontroll eller motsvarande så är det lättare att 

säkerställa att inga skadliga ämnen släpps ut i naturen. Det är viktigt att OA har rätt volym så att 

stora fasta ämnen kan sjunka till botten alltså sedimentera men även att den klarar hålla en viss 

mängd under en vis tid så kallad uppehållstid, så att oljan hinner flyta upp till ytan. För att veta 

vilken dimension på OA verksamhetsutövaren ska installera kan man läsa i svensk standard SS EN 

858 (se bilaga 6). De flesta OA har ett oljenivålarm som både låter och lyser ett tag innan den är full 

vid ca 80% (Naturvårdsverket, 2007). För att larmet ska utlösa behövs det flera tryckgivare som 

känner av nivån i vätskorna. Det finns både vertikala och horisontella oljeseparatorer men vanligast 

är horisontella. Det beror på att de klarar av större mängd avloppsvatten och sedimenterar bättre än 

vertikala oljeseparatorer, som i första hand beror på att det är längre avstånd från inlopp till utlopp 

(Skeie och Halstensen 2009). OA är nästan alltid nergrävda under marken och finns oftast under 
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brunnslock (se bild 1), (Naturvårdsverket, 2007). Tekniken går framåt och nu kan man tillverka 

hybridmembran material det är liknande ett vattenfilter med hög effektivitet till låg kostnad (Diao et 

al. 2017). Det är fortfarande en stor utmaning för industrier att få det att bli billigare och effektivare 

trots att det går framåt. Filterpapper som också används inuti för att separera olja från vatten 

fungerar även bra i sura, salta och alkaliska miljöer och är även biologiskt nedbrytbar och är gjort av 

β-glukos som återfinns i cellulosa, vars ämne man bland annat kan hitta i växternas cellväggar (Lou 

et al. 2018). För att få ut bästa möjliga resultat använder man sig av hybrid membran, som består av 

två olika material och gör att det fungerar även i starkare miljöer (Diao et al. 2017). En typ av OA är 

koalescensavskiljare (se bilaga 4 – Slam- och oljeavskiljare), som gör att små oljedroppar förenas 

till större droppar genom att det finns filtermattor, rörfilter eller lameller i OA. Deras uppgift är att 

sammanfoga oljedropparna. Ibland behöver lamellfiltret rengöras eller bytas ut och då behöver man 

oftast använda sig av en kran för att kunna lyfta ur den ur OA (se bilaga 4 – Slam- och 

oljeavskiljare), (Naturvårdsverket, 2007). Niklas Sjödell säger att i koalescensavskiljare finns det 

filter, vilket det inte finns i alla typer av OA (Sjödell, 2019). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Oljeavskiljare under marken. [Källa: Suez Recycling AB ackrediterad av Swedac att utföra kontroll, u.å.]                         

SIS (Swedish Standards Institut) har hjälpt till att ta fram en fungerande standard efter att förslaget 

har kommit från EU-kommissionen. Anledningen är att skapa lätta rutiner att följa, som i sin tur 

sparar tid och pengar. Kommuner kan använda standarden som en obligatorisk referens men det är 

inget lagkrav eftersom alla standarder är frivilliga (SIS, 2018).  

SS EN 858–2:2003 är en europastandard som gäller som svensk standard. Den fastställdes 2003-07-

11. Sverige är medlem i CEN (European Committee for Standardization) och följer samma 

standardisering som de övriga medlemsländerna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 

Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Norge.  

SS EN 858–2 ger vägledning om lämplig storlek av OA vid installation, men även om drift och 

underhåll. Den gäller inte för fett och oljor som kommer ifrån vegetabiliskt eller animaliskt 

ursprung ej heller för emulsioner. Emulsioner är en blandning av två vätskor och lösningar som 

innehåller en blandning av flera ämnen som man inte kan urskilja (SIS, 2007). SS EN 858–1 

innehåller information om konstruktion, märkning, testning och kvalitetskontroll. I SS EN 858 finns 

information om både del 1 och 2 (se bilaga 6). Det finns stor risk att fel görs vid provtagning så 

därför ska det endast göras av ackrediterade personer. Det innebär en kvalitetssäkring för att 

säkerställa att de har rätt kompetens, rutiner och metoder som kontrolleras regelbundet. Efter 
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maximalt 5 år ska OA tömmas och kontrolleras och då skapar man även ett provningsprotokoll, som 

upplyser om eventuella brister och anläggningens skick. Denna visas upp på begäran av 

myndigheten vid tillsynsbesöket. Här kan man även läsa sig till vilka kemikalier som är lämpliga att 

passera genom OA. Kontroll utförs vanligen vid 6 månader av fackkunnig, men kan förlängas till 

högst 12 månader (Stenqvist, 2011). 

 

Metod 
Tabell 1 – visar sökningar efter lämpliga artiklar till enkätstudien 

Databaser Sökord Antal träffar Antal artiklar som använts 

Web of Science Oil – Water Separator 17 4 

Googel Scholar Myndighetstillsyn av 
oljeavskiljare 

4 1 

OneSearch GIS, municipalitilies, 
drain inventory 

419 1 

OneSearch Car wash, wastewater 2988 2 

 

De metoder som användes i denna enkätstudie är: 

Metod 1 - Vetenskapliga artiklar.  

Metod 2 - Information via enkätutskick till Sveriges kommuner 270 st. 

Metod 3 - Material som miljö- och byggenheten i Markaryds kommun har tillgång till genom 

utbildningsmaterial.  

Metod 4 – Material från andra kommuner som inkommer via email. 

Frågor som används i enkäten till kommunerna är följande. 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

4. Antal gånger 5-års besiktningen har genomförts? 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

6. Övriga synpunkter? 

 

Dessa frågor valdes ut för att det skulle vara lätt för rätt person att kunna svara på dessa utan större 

efterforskningar och att det då skulle ge större svarsfrekvens. 
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När sammanställningen hade gjorts av de kommuner som svarat skickades det ut påminnelse till 

108 kommuner som ännu inte hade svarat den 25/3. Fler svar kom in men upplevde att det behövdes 

ännu fler. Den 24/4 skickades det ut ännu en påminnelse till de 52 kommuner som inte hade svarat. 

Men istället för att de skulle svara på alla frågorna valdes enbart den första frågan ut, efter som den 

ansågs vara den viktigaste frågan i denna enkätstudie. 

Detta för att öka svarsfrekvensen och för att tiden 

började bli knapp om sammanställningen skulle 

hinnas med i tid. Ett urval har gjorts att referera till 

kommunen/kommunerna och inte enskilda 

inspektörer. 

 

Resultat 

I Sverige finns 21 län och 290 kommuner (se figur 3). 

När svaren kom tillbaka från enkätfrågorna framkom 

det att vissa kommuner har gått samman med andra 

kommuner och tabell 2 visar sammanslagna och 

enskilda kommuner. Därför är det totala antal 

kommuner på 248 st efter sammanslagningen istället 

för 270 st kommuner.  

 

Responsen från kommunerna visar att det finns ett 

gemensamt intresse för OA eftersom 

svarsfrekvensen är över förväntan med 270 svar av 

290 möjliga. 

 

 

Figur 3: Sverigekarta som visar vilka kommuner som har svarat 

se teckenförklaring.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring 

        270 kommuner har svarat 

        20 kommuner har inte svarat 
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Några av de sammanslagna kommunerna har fått ett nytt gemensamt namn och andra som inte har 

något namn visar det enbart ett streck i rutan (se Tabell 2). 

 

Tabell 2: Översikt över antal sammanslagna kommuner och eventuellt nya namn, sammanlagt 23 kommuner istället för 

42 kommuner [Källa: Bilaga 5 Svar från Sveriges kommuner 2019] 

SAMMANSLAGNA KOMMUNER NAMN 

Arboga och Kungsör Västra Mälardalens myndighetsförbund 

Askersund, Laxå och Lekeberg Sydnärkes miljöförvaltning 

Avesta, Fagersta och Norberg Västmanland-Dalarnas miljö- och 

byggförvaltning 

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Mellerud 

Dalslands miljö- och energikontor 

Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och 

Örkelljunga 

Söderåsens miljöförbund 

Boxholm och Mjölby - 

Falköping, Hjo, Karlsberg, Skövde och 

Tibro 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

Forshaga och Munkfors - 

Gullspång, Mariestad och Töreboda - 

Götene, Grästorp och Lidköping - 

Habo och Mullsjö - 

Haninge, Nynäshamn och Tyresö Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund 

Heby och Sala Miljöenheten/Bygg och miljö Sala-Heby 

Hofors, Ockelbo och Sandviken Västra Gästriklands 

Samhällsbyggnadsförvaltning 

Hudiksvall och Nordanstig Norrhälsinge miljökontor 

Hultsfred och Vimmerby - 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 

och Nora 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg Miljöförbundet Blekinge Väst 

Lysekil, Munkedal och Sotenäs Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Mora och Orsa - 

Simrishamn, Tomelilla och Ystad Österlenregionens miljöförbund 

Söderköping och Valdemarsvik - 

Täby och Vaxholm Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddskontor 
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Fråga 1 
Följer kommunen tillsynen av oljeavskiljare och görs en inventering för att upprätthålla en 

kontinuerlig fortsatt tillsyn av verksamhetsutövarna? 

 

Figur 4: Översikt över 248 kommuners inventering av oljeavskiljare. Okänt = kommunerna har ingen kännedom om 

inventering har utförts. Ej svarat = har inte haft möjlighet att svara på mina frågor. Saknar svar = kommuner som inte 

alls har hört av sig. [Källa: Bilaga 5 – Svar från  Sveriges kommuner 2019] 

 

Figur 4 visar tydligt att det enbart är 58 kommuner som gör inventering av OA och 16 kommuner 

som har påbörjat sin inventering, 150 kommuner inte har utfört inventering av OA. Enligt 

Strömstads kommun har de svarat ”Någon regelrätt inventering av oljeavskiljare har inte skett. 

Behovet för det saknas. Vi vet ganska väl var det finns oljeavskiljare.” Lessebos kommun svar 

”2015 beslutades att man inte skulle göra en fokuserad inventering, utan istället ta det som en del i 

den löpande tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Vi har kommit en bra bit men är inte helt klara.” 

Av de kommuner som svarat nej är det 3 som har gjort en inventering men är inaktuell i dagsläget. 6 

kommuner ska i år genomföra en inventering men har inte börjat än eller precis startat. 109 

kommuner har svarat att de gör inventering av OA i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter. Tranås och Halmstads kommun har ifrågasatt inventering av OA enligt SS EN 858 i 

enkätundersökningen. Tranås har svarat på frågan om inventering av OA har utförts ” Vi har hittills 

inte krävt besiktning. Det är en standard, inte en föreskrift, så rimligheten måste prövas i domstol. 

Det borde vi kanske göra.” Öckerös kommun har inte utfört inventering för att ” Vi har inte gjort 

någon regelrätt inventering men vi har gjort en tillsynskampanj på de oljeavskiljare vi känner till 

under 2015/2016. Sedan gör vi årlig tillsyn på vissa verksamheter som har OA och vi har två 

biltvättar med årlig provtagning som vi granskar.” 3 kommuner känner inte till att någon 

inventering har utförts. Anledningen till detta är bland annat att personal som har god kännedom om 

det utförts inventering eller inte har slutat sin tjänst. 4 kommuner har inte haft möjlighet att svara på 

enkätfrågorna och 16 kommuner har inte svarat alls. 

Fråga 2  
Hur många kända verksamheter de har kännedom om som använder sig av OA. Resultatet som 

framkom är att: 

58

150

16

3 1 4

16
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Ej svarat Saknar svar
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Har inventering av oljeavskiljare utförts?
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➢ 11 kommuner ligger i intervallet 0 – 10 verksamheter. 

➢ 16 kommuner ligger i intervallet 11 – 20 verksamheter. 

➢ 13 kommuner ligger i intervallet 21 – 30 verksamheter. 

➢ 11 kommuner ligger i intervallet 31 – 40 verksamheter. 

➢ 13 kommuner ligger i intervallet 41 – 50 verksamheter. 

➢ 7 kommuner ligger i intervallet 51 – 60 verksamheter. 

➢ 4 kommuner ligger i intervallet 61 – 70 verksamheter.  

➢ 2 kommuner ligger i intervallet 71 – 80 verksamheter. 

➢ 1 kommun ligger i intervallet 81 – 90 verksamheter. 

➢ 10 kommuner ligger i intervallet 91 – 100 verksamheter. 

➢ 3 kommuner ligger i intervallet 101 – 110 verksamheter.  

➢ 4 kommuner ligger i intervallet 120 – 200 verksamheter.  

➢ 3 kommuner ligger i intervallet 201 – 300 verksamheter.  

➢ 3 kommuner ligger i intervallet 301 – 400 verksamheter.  

➢ 1 kommun ligger i intervallet 401 – 500 verksamheter.  

➢ 1 kommun har 630 verksamheter. 

➢ 1 kommun har 1000 verksamheter. 

 

Storumans svar ”Svårt att svara på men vi har nog ganska bra koll på de verksamheter som har 

OA. Dessa finns inte separat sökbara i systemet. Politiken antog under hösten 2018 riktlinjer för OA 

där det framgår när det krävs samt hur den ska skötas.”  

Strömstads svar ”Alla verksamheter med behov av oljeavskiljare har det. Sedan pågår alltid en 

bedömning vid tillsyn om befintlig oljeavskiljare fungerar acceptabelt eller om den behöver 

ersättas.” 

Det är 80 kommuner som har svarat att de inte har kännedom om hur många som använder sig av 

OA och 55 kommuner har inte svarat på frågan. 

Kommuner som varit svåra att få in i övriga intervall är; 

Malung-Sälens svar ” Vi har 13st bensinmackar i kommunen som har oljeavskiljare. Av dessa 

kanske 11st följer SS-EN 858. Utöver det finns det 5 mindre anläggningar (Byamackar eller 

enskilda cisterner. Det kan vara fler som är oreggade) som inte har oljeavskiljare. På dessa har vi 

påbörjat en process där vi kommer förelägga dessa anläggningar om att de ska installera en 

oljeavskiljande funktion. Dessa byamackar har oftast begränsad ekonomi och att bli tvingade att 

installera oljeavskiljare kan stjälpa hela verksamheten och därför har vi valt att kalla det 

oljeavskiljande funktion. Lösningarna kommer säkert att variera ganska mycket.” 

Partilles svar ” Partille kommun har ett register över samtliga avskiljare i kommunen, dock är det 

VA-enheten som är ansvariga för att hålla det uppdaterat. Jag kan därför inte ge dig någon exakt 

siffra men någon stans runt 70–80 avskiljare finns det totalt i kommunen (detta är dock avskiljare 

både kopplat till spill- och dagvattennätet). Andel avskiljare som är kopplade till dagvattennätet är 

betydligt större än de som är kopplade till spillvattennätet.” 

Sjöbos svar ”Vi för ingen statistik på vilka verksamheter som har oljeavskiljare och vilka som är 

kopplade till dagvattnet och vilka som är kopplade till spillvattnet. Vi har kanske 25–30 

verksamheter som har oljeavskiljare (grov uppskattning). De flesta är troligen kopplade till 

dagvattnet.” 
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Sunnes svar ”Det är ca 30 verksamheter med oljeavskiljare, varav några går till dagvatten, några till 

spillvatten och andra till enskilda avlopp. Det finns antagligen flera verksamheter som vi i dagsläget 

inte har översikt över om de har oljeavskiljare.” 

Ulricehamns svar ”Vi gjorde en inventering 2011 men den är långt ifrån komplett och en hel del 

har säkert ändrats en grov gissning från mig är att det finns cirka 100 (+- 30) verksamheter som 

använder sig av oljeavskiljare. Tillsyn sker löpande vid tillsyn av verksamheterna.” 

Vallentunas svar ”Alla C-verksamheter och nästan 70% av alla U-verksamheter”.  

Östhammars svar ”Gissningsvis mellan 80 - 200st.” 

 

Fråga 3 
Hur många 5-års besiktningar har utförts enligt SS EN 858? 

 

➢ 32 kommuner ligger i intervallet 0–10 verksamheter. 

➢ 9 kommuner ligger i intervallet 11–20 verksamheter. 

➢ 2 kommuner ligger i intervallet 21–30 verksamheter. 

➢ 6 kommuner ligger i intervallet 31–40 verksamheter. 

➢ 3 kommuner ligger i intervallet 41–50 verksamheter. 

➢ 2 kommuner ligger i intervallet 91–100 verksamheter. 

➢ 1 kommun har 270 verksamheter. 

➢ 2 kommuner ligger i intervallet 5–10% av alla verksamheterna. 

➢ 1 kommun har utfört på 50% av alla verksamheterna. 

➢ 1 kommun har utfört på 80% av alla verksamheterna. 

➢ 10 kommuner ligger i intervallet alla. 

➢ 118 kommuner har svarat okänt. 

➢ 56 kommuner har inte svarat på frågan. 

 

De kommuner som har utfört 5-årsbesiktning av OA och ligger i intervallet Alla är;  

Alvestas svar ” Alla verksamheter som inte har utfört en femårsbesiktning vid tillsyn får 

föreläggande om att utföra det, vi har dock inga siffor på antalet.”  

Järfällas svar ”Under projektets gång fick 38 verksamheter krav på att låta utföra 5-års besiktning. 

Vilket bör innebära att resterande var besiktigade inom de senaste fem åren.” 

Landskronas svar ”En av frågorna som vi ställer om oljeavskiljare regelbundet vid våra 

inspektioner är ifall verksamheten har utfört en 5-års-besiktning eller ej de senast 5 åren. Ifall de 

inte har utfört någon sådan så förelägger vi dem om att göra det snarast. Så svaret blir då att i 

princip alla verksamheter som har en oljeavskiljare också har utfört en 5-års-besiktning eftersom de 

blivit förelagda om att göra det ifall de inte redan, självmant, utfört en sådan.”  

Ludvikas svar ”De flesta numera.” 

Nyköpings svar ”Vi har under några år nu begärt in en 5 årsbesiktning av oljeavskiljare så 

gissningsvis så har vi åtminstone en gång fått in ett besiktningsprotokoll från alla verksamheter vi 

varit ute på.”  

Södertörns miljö- och hälsoskyddskontors svar ”Alla verksamheter som har en äldre slam- och 

oljeavskiljare har utfört 5-årskontroller. Om verksamheten inte har utfört en täthetskontroll 

förelägger vi verksamheten att utföra en. De nyare har ännu inte varit igång under 5 år och därför 

inte genomgått en 5-årskontroll.”  
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Strömstads svar ”Alla oljeavskiljare på fordonstvättar har genomgått en 5-årsbesiktning eller 

motsvarande under de senaste åren. För drivmedelsstationer, verkstäder är antalet som genomgått 5-

årsbesiktning eller motsvarande aningen lägre än så länge.” 

Åres svar ”Efter vår tillsyn 2017, 2018 och nu 2019 ska alla ha gjort 5-årsbesiktning.”  

Öckerös svar ” Vid tillsynen så krävde vi att alla som inte gjort 5-årskontroll skulle göra det så i 

stort sett alla de vi känner till. Vissa är nya och har ännu inte funnits i 5-år så de har inte 

kontrollerats än.” 

Österlenregionens miljöförbunds svar ”Alla verksamheter som vi besökt har utfört en 5-

årskontroll. Och de som finns i våra register besöks regelbundet (vissa varje år, vissa vartannat eller 

vart tredje, t.o.m. mindre verksamheten vart 5:e år).” 

 

De kommuner som inte har passat in i de övriga intervallerna har jag lagt som övrigt är: 

Flens svar ”95% gör besiktning efter påminnelse från tillsynsmyndigheten utan att formellt beslut 

krävs. Okända mindre U-verksamheterna kan tyvärr inneha OA som inte kontrollerats på länge.”  

Härnösands svar ”Vid vår tillsyn ingår det att titta på besiktningsintervall och vi har det som ett 

krav för alla verksamheter med en fungerande OA.”  

Nybros svar ”B- och C-verksamheter har generellt goda rutiner för kontroll av oljeavskiljare. I och 

med årets tillsynsprojekt på U-verksamheter (bilverkstäder, lackerar och fordonstvättar) ser vi att 

det i de mindre verksamheter finns begränsad kunskap om oljeavskiljarens utformning och näst 

intill obefintliga rutiner för 5-års besiktning och 6-månaders kontroll.”  

Partilles svar ” Uppföljningen av 5-årskontrollen görs vid miljöenheten ordinarie tillsynsarbete. 

Detta innebär att det är långt ifrån heltäckande avseende antalet avskiljare som blir tillsynade. Detta 

pga. av resursbrist och annan prioritering. Jag kan inte ge dig någon siffra på antalet genomförda 5-

års besiktningar för det har jag ingen kännedom om.”  

Älvkarlebys svar ”Vi har fokuserat på fordonstvättar med oljeavskiljare då utgående vattnet avleds 

till spillvattennätet.” 
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Fråga 4 
Antal gånger 5-års besiktningen har genomförts? Sammanställningen på kommunernas svar kan ses 

i figur 5.  

 

 

Figur 5: Antal gånger 5-årsbesiktining har genomförts av oljeavskiljare för 248 kommuner.  

Okänt = kommunerna har ingen kännedom om inventering har utförts. Övrigt = kommuner som inte har svarat specifikt 

på frågan. Svar saknas = kommuner som inte har svarat på frågan. [Källa: Bilaga 5 – Svar från Sveriges kommuner 

2019] 

 

Figur 5 visar att Arvidsjaur, Kil, Kiruna och Krokom inte har verksamheter som har utfört 5-

årsbesiktning. 29 kommuner har det utförts 5-årsbesiktning vid ett tillfälle och det är i Borås, 

Botkyrka, Dalslands miljö- och energikontor, Eksjö, Gislaved, Grums, Gullspång-Mariestad-

Töreboda, Hagfors, Halmstad, Hedemora, Höganäs, Köping, Lessebo, Ljungby, Lomma, Mora-

Orsa, Norrhälsinge miljökontor, Robertsfors, Ronneby, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, Sjöbo, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Vaggeryd, Varberg, Åre och Åtvidabergs 

kommuner. I 8 kommuner har det utförts 5-årsbesiktning vid två tillfällen i Jönköping, Kristianstad, 

Lidingö, Nyköping, Solna, Vetlanda och Vänersborgs kommuner. De två kommuner som sticker ut 

med att ha gjort 5-årsbesikting vid 3 tillfällen är Uddevalla och Österlenregionens miljöförbund. 

137 kommuner känner inte till antal gånger 5-årsbesiktiningen har genomförts och det saknas svar 

från 58 kommuner. 

Fråga 5 
Vad för erfarenhet har ni av tillsynen av oljeavskiljare? 

OA kontrolleras oftast vid övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter och tillsynen är inte direkt 

inriktad på just OA. Det är ovanligt att det inte alls förekommer någon OA som är kopplad till 

avloppet och tyvärr är det många verksamheter som inte ens vet om att de har en OA eller om den är 

kopplad till dag- eller spillvattennätet eller om fler fastigheter samsas om samma OA. Det i sin tur 
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har gjort att OA inte har blivit tömd på flera år. En del kommuner väljer att ansluta OA till 

spillvattennätet istället för dagvattnet. Ett sätt att ta reda på var de är kopplade till är att Tekniska 

kan färga vattnet grönt och på så vis får man reda på om det tillhör dag- eller spillvattennätet. 

Många verksamheter känner inte till standarden och att besiktningskrav finns på OA. Eftersom det 

finns en ganska stor risk att glömma bort sådant som inte är synligt underlättar det om 

verksamheten har avtal för tömning och besiktning av OA. 5-års kontroller är ett bra hjälpmedel i 

tillsynen eftersom det ger mycket information som inte framkommer vid granskning av rutiner och 

som inte kan ses på plats. Det uppstår ofta oklarheter mellan VU och fastighetsägare om vem som 

har huvudansvaret för skötsel av OA. Oftast är det fastighetsägaren som har ansvaret och VU ska 

känna till vilken påverkan verksamheten har på hälsa och miljö. Vid inspektioner förekommer det 

att VU hänvisar frågor om OA till fastighetsägaren eftersom de själva saknar kunskap. 

Kunskapen varierar stort mellan olika verksamheter och många väntar tills larmet på OA går vilket 

är alldeles försent. Det vill säga om det finns larm eller om de överhuvudtaget fungerar. 

Egenkontrollen behöver utökas med kontroll av givare för larm. Om det inte finns skötselavtal 

missas rengöring av koalescenslameller. Oftast har större verksamheter mer kunskap om hur OA 

ska skötas pga. det finns en miljöansvarig som har tid och möjlighet att följa upp rutiner och 

lagstiftning. De har även oftast efterföljande rening efter OA. Generellt sätt har de mindre 

verksamheterna dåliga rutiner gällande tömning och egenkontroll av OA speciellt de som sällan har 

tillsyn av miljökontoret. Många tror att den renar allt och inte bara separerar oljan och det är vanligt 

att den är fel dimensionerad. En del verksamheter behöver kanske bara filter istället för OA. De har 

även dålig koll på vilka kemikalier som kan slå ut OA funktionen och även kommunerna saknar 

tillräckligt kunskap om OA. Någon kommun upplever att kunskapen ökat de senaste åren både hos 

VU och miljökontoret. Partille kommun upplever att tillsynen inte är en prioriterad fråga i de flesta 

av landets kommuner. 

Det är väldigt besvärligt att avinstallera en OA och det gör att små verksamheter som bilverkstäder 

har kvar sin OA. Men väljer istället att plugga igen brunnarna och då behövs inte besiktningen av 

OA längre göras. Det är inte heller alla verksamheter som har OA enligt SS EN 858, utan använder 

sig utav gravimetriska OA som är en äldre modell och kan varit installerade på 70 eller 80-talet. 

Vissa har inte en tillfredställande rening eller kan vara otät och det är inte alltid att besiktning görs. 

Det förekommer även att nya OA enligt klass 1 innehåller för höga halter av metaller eller olja och 

ibland går det inte att härleda var det kommer ifrån. Entreprenörer som installerar OA har dåliga 

kunskaper hur den ska installeras. Tillhörande delar som avstängningsventiler, lameller och 

filterinsatser blir inte rätt installerat eller saknas och gör att en ny OA inte fungerar som den ska och 

det saknas oftast provtagningsbrunnar. 

En del kommuner kräver att nyinstallerade OA ska vara klass 1 med det menas att den får max 

släppa ut 5 mg/l. Speciellt fordonstvättar behöver efterföljande rening t.ex. kolfilter för att minska 

utsläpp av tungmetaller t.ex. zink. Önskemål på att anmäla eller registrera vid nyinstallation av OA 

skulle vara tidsbesparande och underlätta inventeringen. Tydligare riktlinjer på när det ska ställas 

krav eller förbjudas. Tyvärr är det även svårt att få fram information när VU tar över en fastighet. 

Det finns besiktningsföretag som inte är ackrediterade och utför provtagningar på ett felaktigt sätt. 

Protokoll från de olika besiktningsföretagen har varierande kvalité. Ibland hör reningsverken av sig 

till miljökontoret när sammansättningen av spillvattnet inte är tillfredställande. Det kan vara svårt 

att veta om OA verkligen uppfyller kraven som den är installerad för. Vid utbildningar för 

tillsynsmyndigheten visas oftast nyare OA. 
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Fråga 6 
Finns det några övriga synpunkter? 

Mer vägledning behövs och bra samarbete med VA-avdelningen. Svårt att ha kontroll på alla OA 

som finns i kommunen och focus ligger framförallt på fordonstvättar, drivmedelsanläggningar och 

tillverkningsindustrier. Mycket beror på personal- och tidsbrist, ekonomi och att andra ärenden 

prioriteras. Men även att vissa VU med OA inte är skyldiga att anmäla sin verksamhet till 

tillsynsmyndigheten. Falun kommun har valt att ta fram en blankett vid nyanmälan av OA för att 

underlätta inventeringen. Tydligare lagstiftning och krav att skicka in dokumentationen kring OA 

löpande men även anmälan till VA-enheten och tillsynsmyndigheten. Halmstad kommun undrar om 

det är det möjligt att använda standarden som laghänvisning i ett beslut. Tranås kommun anser att 

det bör prövas i domstol. En annan fråga som är lite oklar är om besiktningen gäller även OA enligt 

klass 1 och 2. Protokollen från besiktningsföretagen måste vara tydligare att läsa för att veta vad 

som behöver åtgärdas.  

Det är väldigt viktigt att både VU och fastighetsägaren vet om att det finns en OA och hur den ska 

skötas. Kunskapen om OA och vikten av hur den ska skötas behöver verkligen ökas ute i 

kommunerna. Jönköpings kommun berättar att detta skulle jobbats mycket mer redan från första 

dagen när kravet kom. Kalmars kommun undrar vem det är som kontrollerar liknande utrustning 

som fettavskiljare från kök. Lika riktlinjer för alla kommuner hade varit optimalt för att underlätta 

tillsynen hos VU. 5-års besiktningen är den verkligen befogad till de mindre verksamheterna med 

mindre utsläpp om man jämför med en större verksamhet om man tänker rent kostnadsmässigt. Det 

är kanske viktigare med egenkontroll och säker kemikaliehantering än att installera en eller flera 

nya OA eftersom de nya OA som installeras blir mer och mer avancerade. Det är oklart hur mycket 

extra kemikalier reningsverken använder för att rena avloppsvattnet pga. OA inte fungerar optimalt. 

Eftersom många VU tror att OA kan rena allt vatten vilket inte är fallet. Provtagning på 

avloppsvattnet hos biltvättar bör göras regelbundet för att få en indikation på om reningen är 

tillräckligt. Det man inte tänker på är att allmänheten som tvättar sina bilar hemma har ingen OA 

och all olja och kemikalier hamnar direkt i dagvattnet. Marks kommun för in OA i GIS (Geografiskt 

Informationssystem) för att lättare kunna hitta var läckan kommer ifrån om man upptäcker olja i 

dag- eller spillvattnet. Rättviks kommun har en hel del verksamheter som avloppsvattnet från OA 

inte får släppas ut i spillvattennätet.  

Ett önskemål för att göra det lättare för tillsynsmyndigheten är om det skulle finnas ett 

certifieringskrav som liknar bränslecisterner eller köldmedieanläggningar. Då är det ingen risk att 

företag som inte har rätt kunskap gör besiktningarna. Mer tillsynsvägledning för att öka kunskapen 

hos kommunerna. Leverantörerna ska inte ha egna åsikter om OA utan hänvisa till myndighetens 

krav. Det är även svårt att söka ut i kommunernas ärendesystem för att ta reda på svaren på mina 

frågeställningar.  

 

Diskussion 
Det visade sig att kommunernas inventering av OA inte var tillfredställande god (fråga 1) eftersom 

enbart 58 kommuner har utfört inventeringar och 150 kommuner inte har utfört någon inventering. 

Men de flesta kommuner kontrollerar OA vid den vanliga tillsynen av miljöfarliga verksamheter.  
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Det är väldigt varierat hur många kända verksamheter kommunerna hade kännedom om (fråga 2). 

Intervallet låg mellan 0–1000 verksamheter. Storleksmässigt beror det på hur stor kommunen är och 

om de är sammanslagna med fler kommuner. En annan anledning kan vara att vid första 

tillsynsbesöket kontrolleras avfall och kemikalier och/eller istället för OA (se bilaga 5). Samtidigt 

visar det att vid fler kända verksamheter ökar även antalet OA. Ord som var väldigt vanligt 

förekommande i svaret var gissningsvis, uppskattningsvis och troligen pga. det var svårt att söka ut 

svaren i deras ärendesystem om de inte valde att kolla varje enskilt fall. Detta är tidskrävande och 

var inte min tanke från början. Därför har svaret hamnat i det intervallet som verkar vara det mest 

troliga svaret.  

 

Alvesta, Järfälla, Landskrona, Ludvika, Nyköping, Södertörns miljö- och hälsoskyddskontor, 

Strömstad, Åre, Öckerö och Österlenregionens miljöförbund utmärkte sig med att ha utfört alla eller 

nästan alla 5-årsbesiktningar på verksamheterna (fråga 3). Av 248 kommuner har 10 kommuner 

utfört 5-årsbesiktning av oljeavskiljare med bra resultat. Vallentuna kommun hade utfört 80% av 

sina verksamheter. Jönköping har utfört på 270 verksamheter (se bilaga 5). Här framgår det inte av 

enkätfrågorna vilken kommun som har gjort flest. Eftersom vi inte vet antalet av Vallentuna 

kommuns verksamheter. Resultatet visar ändå att det är bra. Det man även måste ta med i 

beräkningen är att vissa verksamheter lägger ner, startar upp eller byter ägare och har då kanske inte 

varit igång i 5 år och inte utfört 5-årsbesiktning. En del kommuner ställer krav på att göra en 5-

årsbesiktning om det inte finns papper på att det är utfört. 

Tingsryds kommun har utfört besiktning på 50% av sina verksamheter. Där efter ligger intervallet 

mellan 0–100 verksamheter och 118 kommuner har inte kännedom om det är gjort någon besiktning 

(se bilaga 5). 

Svaren visade att informationen om antalet verksamheter och hur många år verksamheten har varit 

aktiv behövs, eftersom verksamheterna byter ägare och nya startar upp. OA kan ha funnits i många 

år på fastigheten trots att VU inte har haft sin verksamhet igång under 5 års tid. Om VU inte kan 

visa upp att 5-års besiktningen har gjorts bör det därför göras även om VU bara varit aktiv ett kort 

tag. Enligt SS EN 858 ska det finnas skriftlig information om underhåll och rengöring. Det ska även 

finnas information om det inträffat någon olycka eller reparationer av OA. VU ska på myndighets 

begäran uppvisa besiktningsprotokoll (Stenqvist, 2011). Utifrån de svar som har inkommit kan man 

ändå utläsa att majoriteten av verksamheterna inte har utfört tillräckligt många 5-årsbesiktingar 

enligt SS EN 858.  

 

De kommuner som sticker ut med att gjort flest antal 5-årsbesiktningar är Uddevalla och 

Österlenregionens miljöförbund (fråga 4), (se bilaga 5). Sedan SS EN 858 standarden började gälla 

2003 finns bara möjlighet att utföra besiktningen vid 3 tillfällen (SIS, 2007). Därefter har 8 

kommuner utfört besiktningen vid 2 tillfällen och 29 kommuner har utfört det vid 1 tillfälle (se 

bilaga 5). 

 

Erfarenheter från de olika kommunerna (fråga 5) är att kunskapen varierar väldigt mycket hos VU. 

Oftast så har de större verksamheterna bättre koll än de mindre eftersom de oftast har en 

miljöansvarig anställd som kan se till att rutiner uppdateras och följer gällande lagar. Den 
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varierande kunskapen hos VU gör att vissa tömmer sin OA väldigt ofta och andra först när larmet 

går, vilket är alldeles försent, om det överhuvudtaget fungerar eller om det ens finns något larm. 

Andra vet inte vilka kemikalier som kan slå ut systemet (se bilaga 5). Ett sätt att förebygga detta 

vore att ha en fungerande egenkontroll och ha abonnemang på regelbunden tömning, vilket en del 

kommuner har upplevt fungerat bra. Det varierar väldigt från kommun till kommun där vissa VU 

sköter provtagning och besiktning utan problem, medan andra kommuners VU inte ens vet om det 

finns någon OA eller inte. Andra problem som tillkommer som behövs informera VU är att OA inte 

renar allt, vilket en del tror. Enligt Hamada och Miyazaki (2004) finns det olika sätt att rena 

avloppsvattnet från biltvättar genom t.ex. absortion, biologiskrening, sandfiltrering och ozon. Men 

för att det ska fungera tillfredställande krävs det att oljeblandningen inte finns kvar. 

Jönköpings kommun upplever numera att ingen ifrågasätter provtagning och besiktning av OA. De 

finns även de verksamheter som har ytterligare rening efter OA. Flertalet av kommunerna svarade 

att VU hade kopplat avloppsvattnet till spillvattenledningen eller att de skulle koppla om till 

spillvattenledningen från dagvattenledningen. Utom Miljöförbundet Blekinge Väst där VA-enheten 

oftast inte ville att det ska kopplas på spillvattenledningen utan till dagvattenledningen istället och 

hänvisar till REVAC (är ett certifieringssystem för slam). Anledningen är att det inte kommer från 

hushållet och då är inte reningsverken skyldiga att ta emot det (se bilaga 5). Det visar att 

kommunerna och VA-enheten har lite olika syn om vad som är det bästa alternativet. Det är även 

viktigt att veta om det är fler verksamheter som använder samma OA. Det visade sig också att det 

var svårt för många kommuner att få ut information om OA var kopplad på dag- eller 

spillvattenledningen men det går att ta reda på genom att färga vattnet. Många kommuner kunde 

söka ut informationen jag sökte ur sina ärendesystem.  

Det framkommer också att inte alla verksamheter har OA enligt SS EN 858 och det är lite delade 

meningar om det ska användas eller inte hos kommunerna. Dock är de överens om att när det är risk 

för spill av olja till avloppsnätet eller ut i naturen behövs en oljeavskiljare. Det som försvårar en hel 

del av tillsynen av OA är att det inte finns ritningar över avloppssystemet vilka brunnar som är 

kopplade till OA. Det gör att en del bilverkstäder som inte är i behov av avloppsbrunn pluggar igen 

den. Det förekommer skillnader om krav ska ställas på 5-årsbesiktning eller inte hos kommunerna. 

Det framgår inte med säkerhet att OA fungerar optimalt även om 5-årsbesiktningen är gjord. 

Många verksamheter har äldre OA så kallat gravimetriska, som inte uppfyller kraven i SS EN 858 

och besiktning görs inte alltid. En del kommuner rekommenderar nyinstallation av OA enligt SS EN 

858 (se bilaga 5). En förbättring för att kunna upptäcka nya OA är att det skulle vara obligatoriskt 

att anmäla eller registrera, vilket hade sparat tid och resurser för miljökontoret. 

En stor utmaning för många kommuner är att motivera VU att installera en OA enligt SS EN 858 

dels genom bristande intresse dels kostnadsmässigt (se bilaga 5). Därför är det bra att kommunerna 

får god kunskap inom ämnet för att kunna informera VU. Åke Stenqvist har varit med att ta fram SS 

EN 858 och håller föreläsningar för bland annat miljökontoret för att informera om vilka krav som 

kan ställas av VU (Stenqvist, 2014) Motala kommun berättar att det förekommer att reningsverken 

hör av sig när de får in för höga halter av föroreningar från spillvattnet från VU. Något man skulle 

kunna förebygga är att informera VU om konsekvenserna med för höga utsläpp till reningsverken. 

Kommuner som arbetar tillsammans i Sjuhärad håller på att ta fram ett styrdokument om vilka krav 

de kan ställa på VU (se bilaga 5). Eftersom det är inte helt lätt att ställa krav trots att alla står lika 

inför lagen. Men är det rimligt att kräva mindre företag att besiktiga OA och ta prover på 

avloppsvattnet efter rening. Det är en rätt stor kostnad men tanke på att mindre verksamheter inte 

släpper ut den stora mängden kemikalier som en större verksamhet. Någon kommun anser att 
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kraven som ställs enligt SS EN 858 är alldeles för höga. I detta fallet är det kanske bättre att ha en 

mer ingående egenkontroll och minska ner på antalet kemikalier eller byta ut mot mer 

miljövänligare alternativ. Risken finns att mindre företag kanske får lägga ner av ekonomiska skäl.  

Kommunerna är inte riktigt överens vem som har huvudansvaret av skötsel av OA när 

verksamheten hyr lokalen. Vilket oftast är mindre verksamheter. Genom kontraktsskrivning ska VU 

och fastighetsägaren gemensamt beslutat vem som står för vad (se bilaga 5).  

En viktig del som framkom är att efter tillsynsbesöken ökar förståelsen för att installera OA och att 

ha bra egenkontroll och skötsel (Stenqvist, 2011). Det är även en stor skillnad på större och mindre 

företag när det gäller egenkontrollen (Axelsson, Ribbenhed, Strömberg, 2008). Därför är det viktigt 

att göra en inventering på hur många OA det finns för att kunna se efter att skötsel och egenkontroll 

fungerar tillfredställande. Det upplevs som svårt att få tid till besiktning av besiktningsföretagen. 

Anledningen kan vara att det är frivilligt och inte är tillräckligt många som är anslutna till Swedac, 

som är ett nationellt ackrediteringsorgan för Sverige och ser till att företagen som sköter 

tömningarna har rätt kompetens och rutiner.  

En del kommuner har svarat att besiktningsprotokoll ser väldigt olika ut och ger inte tillräckligt med 

information, som kommunerna önskar. Ett annat problem är att VU anlitar företag som inte är 

ackrediterade. Tingsryd upplever att boverket, besiktningsmän och tillverkare inte är överens om 

hur en OA ska fungera optimalt vid nyinstallation. Ibland behövs även ytterligare rening efter OA 

speciellt vid tvätthallar, som har högre halter av metaller t.ex. zink. Enligt Shamima et al. (2018) 

kan man använda omvänd osmos för att ta bort zink från avloppsvatten på en biltvätt. Det 

förekommer även att det saknas provtagningsbrunnar i anslutning till OA (se bilaga 5). 

 

Övriga synpunkter från kommunerna var väldigt intressant läsning (fråga 6). Eftersom denna frågan 

var fri att svara på vad som upplevdes som viktigt. ”Om det du gör skulle sätta lite eld i baken på 

oss som har tillsyn, så är det jätte bra!” (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen).  

Här framgår det att samarbetet mellan VA-enheten och tillsynsmyndigheten är av stor vikt. Marks 

kommun är den enda som har svarat att de samarbetar med VA-enheten och lägger in befintliga OA 

i GIS. I dag använder man GIS till många olika områden bland annat för att kunna ta sig från plats 

A till B och räddningstjänsten använder GIS för att räkna ut vilken sträcka en skogsbrand kan sprida 

sig (Göteborgs Universitet, 2018). Det används även för att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) 

som innebär att kommunerna är skyldiga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid kriser 

och normala förhållanden. Exempel på detta kan vara elförsörjning, översvämningar, brotts- och 

terroristrisker (Blom, Guldåker,  Hallin, 2013). Enligt Xu et al. (2018) kan GIS även användas för 

att lokalisera föroreningar som hamnat i vattnet. Ett gott samarbete med byggavdelningen vid 

nyinstallationer av OA hade varit bra. Ett fungerande koncept i detta läget skulle kunna vara att 

byggavdelningen informerar tillsynsmyndigheten vilka nya OA som är installerade som i sin tur 

läggs in i samråd med VA-enheten i GIS för att ha en god överblick. Anledningen är att kunna sätta 

in rätt resurser i tid vid olyckor eller punktutsläpp innan det får förödande konsekvenser. Det är 

viktigt att arbeta på ett långsiktigt perspektiv pga. kunna bibehålla kunskapen och trovärdigheten 

hos tillsynsmyndigheten även när personal slutar. Ett annat problem är att inte alla verksamheter är 

anmälningspliktiga, vilket försvårar inventeringen av OA.  
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Att provtagning på avloppsvattnet ska tas även i mellan 5-årsbesiktningen för att säkerställa att OA 

fungerar som den ska. Besiktningsprotokollen från besiktningsföretagen upplevs som svårlästa. 

Kramfors kommun önskar att de skulle likna certifieringskrav för köldmedieanläggningar och 

bränslecisterner, för då behöver man inte ifrågasätta om det är utförts av ackrediterade företag eller 

inte. Kontrollföretagen borde redovisa mer hur de har utfört själva kontrollen och vem som har 

utfört. Tydligare beskrivning på OA skick och om någon kontrollpunkt inte har gått att genomföra. 

Foto och rekommendationer på hur åtgärder på brister ska utföras är önskvärt (se bilaga 5).  

Även här nämner många att kunskapen hos VU måste öka. Vissa VU tror att den renar allt vatten, 

men så är inte fallet. Detta kan då leda till att reningsverken sätter igen eller att de behöver använda 

mer kemikalier än vad de annars skulle ha gjort. Höganäs kommun ser att fler nya OA som 

installeras har mer och mer avancerad teknik. Kristianstads kommun berättar att de har fått till sig 

att leverantörerna av OA säger till VU att de inte behöver tömma OA förrän larmet går (se bilaga 5). 

Här är ju ännu ett bevis på hur viktigt det är att kunskapen behöver ökas ute hos VU för att minska 

skadliga utsläpp i onödan. Det behöver även tydliggöra vem som är ansvarig för OA, 

fastighetsägaren eller VU. Information behöver finnas om hur larmen fungerar och ritningar över 

hur OA är kopplad till avloppsledningen. Många kommuner upplever att OA inte är i tillräckligt bra 

skick för att kunna skydda miljön i den utsträckningen den bör göra. Informationen som 

framkommer via enkätundersökningen är att tillsynsvägledning saknas. Det är väldigt svårt att få 

det att fungera ute bland verksamheterna när kunskapen brister redan hos tillsynsmyndigheten. Det 

är något som måste arbetas fram för att få bättre resultat. Svårt att motivera VU att förstå 

innebörden av fungerande OA när inte kommunerna i alla lägen gör det. Upplands Väsby anser att 

säker förvaring av kemikalier och fungerande egenkontroll är lösningen, eftersom inte OA är 

tillräckligt effektiv (se bilaga 5). Svårt att veta vad anledningen är att OA inte fungerar 

tillfredställande. Är den rätt dimensionerad eller är det andra brister? Kemikalier som slår ut 

funktionen, för höga eller låga flöden av avloppsvatten har också påverkan.   

Det tar alltid tid att göra ett gediget förarbete men det brukar i slutändan alltid löna sig tidsmässigt 

ändå. Om man då är flera kommuner som hjälps åt går det fortare än att varje kommun ska börja 

från början (Axelsson, Ribbenhed, Strömberg, 2008). En del av detta arbetet är att tilldela 

kommuner andras kommuners kunskap och erfarenheter som kanske saknas i andra kommuner. SS 

EN 858 började gälla redan 2003. 16 år senare har de flesta kommunerna inte kommit så mycket 

längre.  

En del orsaker till att tillsyn och inventering av OA brister i många kommuner, kan vara 

personalbrist och att ekonomin styr men kanske även kunskapsmässigt.  

Det var en del kommuner som skickade med lite olika bilagor. Har inte tagit med alla men valt ut de 

som hade mest information att ge. En del kommuner hade skickat liknande information. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen skickade med en checklista från fordonsverkstad (se 

bilaga 2) och Järfälla kommun en om fordonsservice och tvätt (se bilaga 1). De kan vara en bra mall 

att ha för de kommuner som inte har någon alls. Gislaveds kommun skickade med vägledning av 

fordonstvättar (se bilaga 7). En del kommuner hade önskemål om mer tillsynsvägledning, kanske 

detta skulle kunna vara något för att komma framåt. 

Enligt 26 kap. 19 § i Miljöbalken (SFS 1998:808) är det inget som säger att SS EN 858 måste följas 

vilket även har framkommit i SIS att det är en frivillig standard (SIS, 2018). Enligt 2 kap. 2 § i 

Miljöbalken (SFS 1998:808) ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
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åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 

och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.” Hur de här 

åtgärderna ska genomföras är upp till verksamheten att göra och kommunerna att bedöma. Vore bra 

om det finns riktlinjer så att alla Sveriges kommuner följer samma och det blir enhetligt. Enligt 

Boverkets föreskrifter BFS 2008:6 BR 15 ”Ska avskiljare installeras eller annan behandling ske av 

spillvatten som kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen.” Då får man istället 

fastställa vad är obetydliga mängder. 

 

Felkällor 

Det har ibland varit svårt att tolka svaren som kommunerna har skrivit. Finns risk att det kan 

påverka själva resultatet. En del kommuner har upplevt att det är svårt att söka ut den informationen 

som eftersträvas ur deras ärendesystem. Därför har många gjort en trolig gissning av uppskattade 

OA och verksamheter. Vissa kommuner kan heller inte söka ut om vattnet går till dag- eller 

spillvattennätet. En del kommuner ställer inte krav om 5-årsbesiktning. Andra kommuner har inte 

oljeavskiljare enligt SS EN 858. 

Upptäckte att två av kommunerna inte hade samma mailadress som stod i kontaktuppgifterna från 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). 

Etiska aspekter 

Halmstads kommun ifrågasätter om en standard kan skrivas som en laghänvisning i ett beslut, 

medan Tranås kommun anser att ”rimligheten bör prövas i domstol.” Kramfors kommun ifråga 

sätter om det är kostnadsmässigt motiverat att mindre verksamheter har besiktning eftersom det är 

en ganska stor kostnad. De etiska aspekterna i detta är om det är rimligt att ställa lika höga krav till 

hög kostnad för en mindre verksamhet, som inte har den omsättningen av farliga utsläpp som en 

större verksamhet. Hög påtvingad kostnad kan leda till att mindre verksamheter kanske får lägga ner 

av ekonomiska skäl. Där hade det kanske varit bättre att se till att de har en fungerande 

egenkontroll, god hantering och förvaring av kemikalier eller ett filter installerat. Här kan man ställa 

sig frågan vad är rimligt? 

Förbättringar 

Efter att sammanfattat allas svar har det framkommit att förbättringar kan göras genom att ha bättre 

samarbete mellan VA-enheten, Byggenheten och Miljöenheten för att kunna upptäcka nya 

installationer av OA. Tror att det skulle underlätta att även ha ett gott samarbete med 

besiktningsföretagen. Ett annat sätt som skulle kunna underlätta för VU och kommunerna är att ta in 

praktikanter, vilket Göteborgs kommun har gjort. Då finns det möjlighet att sätta ihop ett 

informationsblad till VU för att bättre få kännedom om vad det innebär med att ha en OA och vad 

som krävs av VU och fastighetsägaren. Detta skulle då kunna vara en lösning eftersom en del 

kommuner har skrivit att tidsbrist råder eller andra prioriteringar. Starta en miljösamverkansgrupp 

mellan Sveriges kommuner för att underlätta samarbetet och arbeta upp rutiner. Tydligare 

lagstiftning och vägledning för tillsynsmyndigheten är av stor vikt. För att kunna bidra till 

miljömålen Giftfrimiljö, Sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalité. 
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Slutsats 
Slutsatser som dras av denna enkätstudie är att de flesta kommuner kontrollerar trots allt 

oljeavskiljare när de är ute på övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det märks tydligt att det är 

ett försummat område hos de flesta kommunerna. Vissa kommuner väljer att följa SS EN 858 till 

punkt och pricka medan andra kommuner inte alls följer den. Tillsynen efterlevs betydligt bättre än 

själva inventeringen. Vilket är en bra början. Antal verksamheter som har utfört 5-årsbesiktningen 

är väldigt låg trots att vi ska ha i åtanke att många verksamheter kanske inte har funnits i 5år, men 

kan ha en betydligt äldre OA. Förhoppningsvis kan denna enkätstudie vara en påminnelse till att 

börja inventera oljeavskiljare i dessa kommuner. 

 

Förslag till fortsatt arbete 
Utveckla kommunernas ärendesystem så att fler funktioner kan bli sökbara för att lättare kunna leta 

upp vilka fastigheter som har OA istället för att gå in på varje enskilt ärende. Möjligheten att även 

söka ut om de är påkopplade på dag- eller spillvattenledningen bör finnas. Detta skulle göra att det 

blir lättare att hitta vilka verksamheter som har utfört 5-årsbesiktning av OA. Ett annat sätt skulle 

vara att använda sig av GIS för att märka ut var de befintliga OA finns och då lättare kunna 

förhindra större olyckor vid punktutsläpp. Arbeta för att sprida kunskapen om OA både till VU och 

myndigheter. Sträva efter att alla 290 kommuner följer samma riktlinjer. Det finns företag som har 

färdiga lättlästa, överskådliga besiktningsprotokoll som man kan använda som mall ex. Anticimex 

besiktningsprotokoll för fastigheter. Vidare forskning på vilka konsekvenser det kan medföra på 

miljön om inte en fungerande OA blir installerad och 5-årsbesiktning genomförs. Det skulle även 

vara intressant att veta om det påverkar miljön även om besiktningen genomförs.  

 

Tackord 
Vill tacka mina kollegor på miljö- och byggenheten i Markaryds kommun för möjligheten att ta del 

av ert material och ert stöd och många bra tips för mitt examensarbete. Fick möjlighet att göra min 

praktik hos er och då uppkom iden om att lära mig mer om oljeavskiljare, vilket jag inte alls hade 

någon kunskap om innan. Vill även tacka min handledare/kollega miljöinspektör Åsa Lundin. Tack 

till GIS-ingenjörerna Roger Ehnberg, Hanna Stigmar, kommunikatör Daniel Frank och 

webbredaktör Lina Van Der Putten i Markaryds kommun. Tack till Niklas Sjödell, Suez Recycling 

AB. Ett stort tack till alla kommuner som tagit sig tid att svara på mina frågor. Utan er hade jag inte 

haft möjlighet att skriva denna enkätstudie. Ni kom också med intressant fakta och härliga 

kommentarer. Ni gjorde det även möjligt för mig att bevisa för min handledare Kristian Eno på 

Högskolan i Halmstad att jag lyckades få in mer än 50 svar, som jag också vill tacka för att du har 

granskat mitt arbete. Vill tacka min kära vän Éva Galyas för stöd och tips som jag har fått när jag 

fastnat under arbetets gång. Även ett stort tack till min familj och vänner som visar förståelse för att 

jag inte har varit lika tillgänglig som jag brukar. Vill speciellt tacka mina föräldrar som haft stort 

överseende att vi har fått skjuta på bemärkelsedagar när de har inträffat vid ett pressat läge. 

Det gläder mig att så många kommuner visat uppskattning till att vilja se resultatet av mitt arbete.  
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Sveriges kommuner (last accessed on 3 Maj 2019) 

Sveriges kommuner (2019). Antal gånger 5-årsbesiktning har genomförts av oljeavskiljare för 248 kommuner. [figur 5] Avilable at: 

Bilaga 5 - Svar från Sveriges kommuner (last accessed on 3 Maj 2019) 

Sveriges kommuner (2019). Översikt över antal sammanslagna kommuner och eventuellt nya namn, sammanlagt 23 kommuner 

istället för 42 kommuner. [Tabell 2] Avilable at: Bilaga 3 - Kontaktuppgifter och svar från Sveriges kommuner (last accessed on 3 

Maj 2019) 
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Bilaga 1 - Checklista Fordonsservice och tvätt 2018 
 

Administrativa uppgifter 

Verksamheten 

Aktuell inklassning/avgiftskod 

Datum Närvarande 

Kontaktperson/ägare Organisationsnr/personnr 

Gatuadress och Postnr e-post 

Fakturaadress (om annan än gatuadress) Telefonnr 

Beskrivning av verksamheten (antal anställda, start-år, ISO/Miljödiplom, mm.) Oljeförbrukning (l) 

Verkstadsyta 

Golvavlopp  

 

 

 
Information: 

• Hänsynsreglerna 

• Kemikalieförvaring 

• Farligt avfall 
• Fordonstvätt 

 

 

 

 

 
Journaler: 

• Journal Oljeavskiljare 

• Kemikaliejournal 

• Journal farligt avfall 
• Journal antal tvättar 

 

 

 

 

 
Kontrollfrågor: 

 

Fordonstvätten och rening (oljeavskiljare) 

Antal tvättar per år? (typ av fordon mm., stämmer nuvarande inklassningskod?) 

Förs journal för antal tvättar (1) Ja/Finns Nej/Saknas  

Finns det kompletterande rening till fordonstvätten och i så fall vilken typ? 
 

Typ av oljeavskiljare: 
annan rening: (gravimetrisk/koalecens etc.): 
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Finns det fler verksamheter som är anslutna till 
oljeavskiljaren? 

Nej Ja, följande är anslutna: 

Hur ofta töms oljeavskiljaren? 

När skedde senaste besiktningen av oljeavskiljaren? (krav om mer än 5 år sedan, auktoriserad av STOR eller 
akcrediterad av SWEDAC) 

Journal inkl. skötselinstruktioner för 
OA? (2) 

 

(Hur ser rutinerna för skötsel och 
underhåll ut?) 

Ja/Finns Nej/Saknas  

Finns optiskt/akustiskt larm? (2) Ja/Finns Nej/Saknas  

Är schampo/avfettning miljömärkt? 
(1) 

Ja/Finns Nej/Saknas  

År för senaste provtagning av utgående vatten: 
 

(om mer än 6 år sedan senaste provtagning och ingen besiktning av OA utförts beslut om provtagning) (3) 

Kemikalier 

Finns säkerhetsdatablad (1) Ja/Finns Nej/Saknas  

Förteckning (ej krav för U) (2) Ja/Finns Nej/Saknas  

Märkning (2) Ja/Finns Nej/Saknas  

Invallning (2) Ja/Finns Nej/Saknas  

Finns absorptionsmedel (2) Ja/Finns Nej/Saknas 
 

Övrigt (förvaring utomhus, allmänt intryck etc): 

Avfallshantering, Farligt avfall (ex. oljefilter, spillolja, glykol, bensin, blybatterier, aerosoler) 

Farligt avfall som uppkommer? 
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Separat avfallshantering (2) Ja/Finns Nej/Saknas   

Märkning av kärl för FA (2) Ja/Finns Nej/Saknas  

Kärl för förbrukat absorptionsmedel 
(2) 

Ja/Finns Nej/Saknas 
 

 

Invallning (flytande FA, inkl. oljefilter) 
(2) 

 
Ja/Finns Nej/Saknas 

 

Anteckningsskydlighet/Journal FA (1) 
(Sparas 3 år) 

Ja/Finns Nej/Saknas  

1. Mängd årligen? 
2. Till vem lämnas det? 

 

Godkänd transportör för FA? (2) Ja (om transportör, vem?) Nej/Saknas 

Alt. 
  

Egen transport av FA? 
(tillstånd/anmälan till Lst?) Om 
anmälan max 100kg/100l 

Tillstånd alt. anmälan Lst 
 

Mängder FA som lagras samtidigt (om ex. mellanlagring)? 

Har VU abonnemang för 
hushållsavfall? 

Ja/Finns Nej/Saknas  

 

Förvaring utomhus av farligt avfall 

Väderskyddat (under tak/nederbördsskydd 
mm) (2) 

Ja/Finns Nej/Saknas  

Finns brunnstätning (dagvatten)? (2) Ja/Finns Nej/Saknas  

Cistern - dokumentation och kontroll 

Finns cistern/-er? 

(Även spillolja omfattas enl. nya 
förordningen) 

 

Nej 

Ja Antal: Storlek: 

 
 

Innehåll: 

 

Placering Inomhus 

Ovan mark utomhus 

Nedgrävd utomhus 
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Ligger verksamheten inom 
vattenskyddsområde? 

(>250L ska ha sekundärt skydd. För 
cisterner ovan mark ska sekundärt skydd 
vara i form av invallning) 

 
 

Nej 

Ja 

Installererad/kontrollerad 

(Kopia på kontrollrapporten ska förvaras 
hos den som använder cisternen. Miljö- och 
bygglovsnämnden kan be att få granska 
rapporten) 

 
Installerad år: 

Besiktad senast: 

Nästa besiktning: 

Lokaler/städrutiner (2) 

Städrutiner verkstad Torrsopas 

Våttorkas 

Övrigt: 

Rutiner för omhändertagande av golvskurvatten? 

Finns golvbrunnar? 

 
(ev. igensättning av golvbrunn) 

Ja Nej 
 

Om ja, risk för utsläpp? Ja Nej 

 

Köldmedia/AC (3) Utförs arbeten med kylanläggning i fordon? (ex. AC) 

 

 
Finns giltigt certifikat? 

 

 
Ja/Finns 

 

 
Nej/Saknas 

 

Kontrollföretag certifieringsnr:  
Ja/Finns 

 
Nej/Saknas 

 

Kontrollperson certifieringsnr: Ja/Finns Nej/Saknas  

Har all personal som arbetar med 
mobil kyla i fordon 
utbildningsintyg? 

Ja/Finns Nej/Saknas  
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Egenkontroll (dokumenterad om C-verksamhet) 

Ansvarsfördelning? 

Rutiner för skötsel och kontroll av utrustning mm. 

Rutiner för rapportering vid läckage, driftstörningar mm? (ex. till Räddningstjänsten/myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, miljö- och hälsoskydd, eller Stockholm Vatten/Käppala) 

Får personalen utbildning eller information om egenkontrollen? (ex. ansvarsfördelning, vad som skall göras vid 
eventuell olycka/tillbud eller rutiner för skötsel och kontroll av anläggningen) 

 
 

Enligt överenskommet med VU ska anmärkningar vara åtgärdade till: 

 
 
 
 
 
 

Notering: 

Kategori 1: Uppföljning vid nästkommande inspektionstillfälle/tillsynsintervall (förutsatt att detta 

inte varit anmärkning vid föregående inspektionstillfälle) 
 

Kategori 2: Uppföljning efter inspektion Kategori 3: 

Beslut (ex. krav på besiktning av OA) 

Kategori 4: Beslut med vite (Brister kvarstår sedan föregående inspektion) 
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Bilaga 2 – Checklista Fordonsverkstad 
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Bilaga 3 - Kontaktuppgifter och svar från Sveriges kommuner 

Nr Kommun Län Kontaktperson Mail adress Befattning 
 

   1 Ale Västra Götaland Peter Eskilsson peter.eskilsson@ale.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   2 Alingsås Västra Götaland Ulrika Pettersson ulrika.pettersson@alingsas.se Miljöskyddsinspektör 
 

   3 Alvesta Kronoberg Ida Davidsson ida.davidsson@alvesta.se Miljöinspektör 
 

   4 Aneby Jönköping Torbjörn Aronsson torbjorn.aronsson@aneby.se Livsmedelsinspektör 
 

   5 Arboga, Kungsör Västmanland Jonas Liljesvan jonas.liljesvan@vmmf.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   6 Arjeplog* Norrbotten Marita Classon marita.classon@arjeplog.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   7 Arvidsjaur Norrbotten Sara Jakobsson qsll21@arvidsjaur.se Miljöinspektör 
 

   8 Arvika Värmland Sara Henriksson sara.henriksson@arvika.se Bitr. Miljöchef 
 

   9 
Askersund, Laxå 

Örebro Tina Isaksson tina.isaksson@sydnarkemiljo.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

och Lekeberg 

 

     
 

   10 
Avesta, Fagersta 

Kronoberg Erik Björn erik.bjorn@avesta.se Miljöinspektör 
 

och Norberg 

 

     
 

 Bengtsfors, Dals-     
 

   11 Ed, Färgelanda Västra Götaland Britt-Marie Mether britt-marie.mether@dalsland.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

 och Mellerud     
 

   12 Berg Jämtland David Carlsson david.carlsson@berg.se Miljöinspektör 
 

   13 Bjurholm Västerbotten Sandra Bingebo sandra.bingebo@bjurholm.se Miljöinspektör 
 



 

 

36 

 Bjuv, Klippan,     
 

   14 Perstorp, Svalöv Skåne Filippa Nordbrandt filippa.nordbrandt@smfo.se Miljöinspektör 
 

 och Örkelljunga     
 

   15 Boden** Norrbotten Carola samhallsbyggnadskontor@boden.se Registrator 
 

   16 Bollebygd** Västra Götaland Camilla Landén camilla.landen@bollebygd.se Miljöinspektör 
 

17 Bollnäs Gävleborg Jonas Ejner jonas.ejner@bollnas.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

18 Borgholm** Kalmar Einat Karpestam einat.karpenstam@borgholm.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

19 Borlänge Dalarna Sofia Fastén sofia.fasten@borlange-energi.se VA-ingenjör 
 

19 Borlänge Dalarna Fredik Lehto fredrik.lehto@borlange.se Miljöinspektör 
 

20 Borås Västra Götaland Sevil Selimov sevil.selimov@boras.se Miljöinspektör 
 

21 Botkyrka Stockholm Mikaela Dahlberg mikaela.dahlberg@botkyrka.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

22 
Boxholm och 

Östergötland Cia Kågedal cia.kagedal@mjolby.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

Mjölby 

 

     
 

23 Bromölla** Skåne Annelie Berg annelie.berg@bromolla.se Miljöinspektör 
 

24 Bräcke** Jämtland Annica Lindh annica.lindh@bracke.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

25 Burlöv** Skåne Björn Wigårde bjorn.wigarde@burlov.se Miljöinspektör 
 

26 Båstad Skåne Mårten Sällberg marten.sallberg@bastad.se Tf. Miljöchef Samhällsbyggnad 
 

27 Danderyd Stockholm Ellinor Carlsson ellinor.carlsson@danderyd.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

28 Degerfors*** Örebro *** *** *** 
 

29 Dorotea*** Västerbotten *** *** *** 
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30 Eda** Värmland Sofi Hjelte sofi.hjelte@eda.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

31 Ekerö Stockholm Dag Kempe info@ekero.se Miljöingenjör 
 

32 Eksjö Jönköping Peter Larsson peter.larsson@eksjo.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

33 Emmaboda Kalmar Kristin Pettersson kristin.pettersson@emmaboda.se Miljöinspektör 
 

34 Enköping Uppsala Anna-Lena Wilson anna-lena.wilson@enkoping.se Miljöinspektör 
 

35 Eskilstuna Södermanland Carl Bylund carl.bylund@eskilstuna.se Miljöinspektör 
 

36 Eslöv Skåne Dimitra Alikioti dimitra.alikioti@eslov.se Miljöinspektör 
 

37 Essunga** Västra Götaland Tom Jörgen Haggren tomjorgen.haggren@essunga.se Miljöinspektör 
 

38 Falkenberg Halland Malin Lyckdal malin.lyckdal@falkenberg.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

 Falköping, Hjo,     
 

39 Karlsberg, Skövde Västra Götaland Ellen Larsson ellen.larsson@miljoskaraborg.se Miljöinspektör 
 

 och Tibro     
 

40 Falun Dalarna Okänt kontaktcenter@falun.se Kontaktcenter 
 

41 Filipstad** Värmland Hannes Fellsman miljo-stadsarkitektkontoret@filipstad.se Förvaltningschef 
 

42 Finspång*** Östergötland *** *** *** 
 

43 Flen Södermanland 
Anton Fernroth - 

anton.borjel@flen.se Miljöinspektör 
 

Börjel 

 

     
 

44 
Forshaga och 

Värmland Katrin Edholm katrin.edholm@forshaga.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

Munkfors 
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45 Gagnef** Dalarna Sofia Nyberg sofia.nyberg@gagnef.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

46 Gislaved Jönköping Maud Enqvist maud.enqvist@gislaved.se Miljöhandläggare 
 

47 Gnesta*** Södermanland *** *** *** 
 

48 Gnosjö Jönköping Mikael Lennartsson mikael.lennartsson@gnosjo.se Miljöinspektör 
 

49 Gotland*** Gotland *** *** *** 
 

50 Grums Värmland Samuel Sliger samuel.seliger@grums.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

 Gullspång,     
 

51 Mariestad och Västra Götaland Åsa Furustam asa.furustam@mariestad.se Miljöinspektör 
 

 Töreboda     
 

52 Gällivare*** Norrbotten *** *** *** 
 

53 Gävle Gävleborg Patrik Gustavsson patrik.gustavsson@gavle.se Miljöchef 
 

54 Göteborg** Västra Götaland Katarina Wallin katarina.wallin@miljo.goteborg.se Miljöinspektör 
 

55 Götene, Grästorp Västra Götaland Love Fjellström love.fjellstrom@lidkoping.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

 och Lidköping     
 

56 Habo och Mullsjö Jönköping Johan Wester johan.wester2@habokommun.se 
Miljökonsult WSP Sverige / 

 

Miljöinspektör 

 

     
 

57 Hagfors Värmland Tina Persson tina.persson@hagfors.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

58 Hallsberg Örebro Ulla-Beth Larsson ulla-beth.larsson@hallsberg.se 
Assistent, drift- och 

 

serviceförvaltningen 
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59 Hallstahammar Västmanland Daniel Nordstrand daniel.nordstrand@halstahammar.se Miljöinspektör 
 

60 Halmstad Halland Louise Rhodiner louise.rhodiner@halmstad.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

61 Hammarö Värmland Anders Hetland anders.hetland@hammaro.se Miljöinspektör 
 

 Haninge,     
 

62 Nynäshamn och Stockholm My Minnegård miljokontoret@smohf.se Miljöinspektör 
 

 Tyresö     
 

63 Haparanda Norrbotten Andreas Nyberg andreas.nyberg@haparanda.se Miljöinspektör 
 

64 Heby och Sala Uppsala Opri Holgersson opri.holgersson@sala.se Miljöinspektör 
 

65 Hedemora Dalarna Jari Arvola jari.arvola@hedemora.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

66 Helsingborg Skåne Torsten Nilsson torsten.nilsson@helsingborg.se Miljöinspektör 
 

67 Herrljunga Västra Götaland Carola Adolfsson carola.adolfsson@admin.herrljunga.se Miljöinspektör 
 

68 
Hofors, Ockelbo 

Gävleborg Linnea Greis linnea.greis@sandviken.se Miljöinspektör 
 

och Sandviken 

 

     
 

69 Huddinge Stockholm Anneli Johansson anneli.johansson2@huddinge.se Miljöinspektör 
 

70 
Hudiksvall och 

Gävleborg Anne-Sofie Åhlén anne-sofie.ahlen@hudiksvall.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

Nordanstig 

 

     
 

71 
Hultsfred och 

Kalmar Martin Sundén martin.sunden@hultsfred.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

Vimmerby 

 

     
 

72 Hylte Halland Stefan Andersson stefan.andersson@hylte.se Miljöchef 
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73 Håbo Uppsala Maria Sandgren miljoavdelningen@habo.se Administratör 
 

 Hällefors,     
 

74 
Lindesberg, 

Örebro Jens Råberg info@sbbergslagen.se Miljöinspektör 
 

Ljusnarsberg och 
 

     
 

 Nora     
 

75 Härjedalen*** Jämtland *** *** *** 
 

76 Härnösand Västernorrland Dan Tjell 
dan.tjell@harnosand.se/ 

Miljöhandläggare 
 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 

 

     
 

77 Härryda** Skåne Pernilla Jansson pernilla.jansson@harryda.se Miljöinspektör 
 

78 Hässleholm* Skåne Carina Westerlund carina.westerlund@hassleholm.se Tillsynschef 
 

79 Höganäs Skåne Maria Fänge maria.fange@hoganas.se Miljöinspektör 
 

80 Högsby** Kalmar Valentin Bocioaca valentin.bocioaca@hogsby.se Miljöinspektör 
 

81 Hörby Skåne Jenny Eriksson jenny.eriksson@horby.se Miljöinspektör/Tillsynssamordnare 
 

82 Höör Skåne Renée Norlin renee.norlin@hoor.se Miljöinspektör 
 

83 Jokkmokk*** Norrbotten *** *** *** 
 

84 Järfälla Stockholm Gabriella Östman gabriella.ostman@jarfalla.se Miljöinspektör 
 

85 Jönköping Jönköping Peter Prima peter.prima@jonkoping.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

86 Kalix Norrbotten Gabriella Andersson gabriella.andersson@kalix.se Miljöinspektör 
 

87 Kalmar Kalmar Christian Sandholm christian.sandholm@kalmar.se Miljöinspektör 
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 Karlshamn,     
 

88 Olofström och Blekinge Daniel Karlsson daniel.karlsson@miljovast.se Miljöinspektör 
 

 Sölvesborg     
 

  89 Karlskoga*** Örebro 
Emma Anting 

emma.antingpaulsson@karlskoga.se *** 
 

Paulsson 

 

     
 

  90 Karlskrona Blekinge Tobias Arnell tobias.arnell@karlskrona.se 
Samordnare Miljöskydd / 

 

Miljöinspektör 

 

     
 

  91 Karlstad Värmland Christoffer Skantz christoffer.skantz@karlstad.se Miljöskyddsinspektör 
 

  92 Katrineholm Södermanland Lars Lager lars.lager@katrineholm.se Miljöinspektör 
 

  93 Kil Värmland Cecilia Engvall cecilia.engvall@kil.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

  94 Kinda** Östergötland Yngve Blomberg yngve.blomberg@kinda.se Miljöchef 
 

  95 Kiruna Norrbotten Mikael Salomonsson mikael.salomonsson@kiruna.se Miljöinspektör 
 

  96 Knivsta* Uppsala Dick Kardell dick.kardell@knivsta.se Miljöchef 
 

  97 Kramfors Västernorrland Erik Andree erik.andree@kramfors.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

  98 Kristianstad Skåne Suzanne Hayling kommun@kristianstad.se 
Miljö- och 

 

samhällsbyggnadsförvaltning 

 

     
 

  99 Kristinehamn Värmland Therese Alstad therese.alstad@kristinehamn.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   100 Krokom Jämtland Ronnie Sjölander ronnie.sjolander@krokom.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   101 Kumla Örebro Åsa Pettersson asa.pettersson@kumla.se 
Miljöchef i Kumla och Hallsbergs 
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     kommuner 
 

   102 Kungsbacka Halland Charlotte Bourghardt charlotte.bourghardt@kungsbacka.se Miljöinjengör 
 

   102 Kungsbacka Halland Said Racic said.racic@kungsbacka.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   103 Kungälv Västra Götaland Jenny Jarpler jenny.jarpler@kungalv.se Miljöinspektör 
 

   104 Kävlinge Skåne Susann Löfvendahl miljokavlinge@kavlinge.se Administratör 
 

   105 Köping Västmanland Erik Johannesson erik.johannesson@koping.se Miljöinspektör 
 

   106 Laholm Halland Anna-Carin Karlsson anna-carin.karlsson@laholm.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   107 Landskrona stad Skåne Martin Lindahl martin.lindahl@landskrona.se Miljöinspektör 
 

   108 Leksand*** Dalarna *** *** *** 
 

   109 Lerum Västra Götaland Helena Laneby helena.laneby@lerum.se Miljöinspektör 
 

   110 Lessebo Kronoberg Sofie Alldén sofie.allden@lessebo.se 
Administratör - projekt Vision, 

 

Bygg- och miljöenheten 

 

     
 

   111 Lidingö Stockholm Mattias Hedman mattias.hedman@lidingo.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   112 Lilla Edet Västra Götaland Helena Eimersson helena.eimersson@lillaedet.se Miljöinspektör, livsmedelsinspekör 
 

   113 Linköping Östergötland Torgny Sylvan torgny.sylvan@linkoping.se Miljöinspektör 
 

   114 Ljungby Kronoberg Jasmine Lindeberg jasmine.lindeberg@ljungby.se Miljöinspektör 
 

   115 Ljusdal Gävleborg Kristin Berg kristin.berg@ljusdal.se Miljöinspektör 
 

   116 Lomma Skåne Jeanette Witten jeanette.witten@lomma.se Miljöinspektör 
 

   117 Ludvika Dalarna Therese Karlsson therese.karlsson@ludvika.se Miljöinspektör 
 

   118 Luleå Norrbotten Jonathan Fridesjö jonathan.fridesjo@lulea.se Miljöinspektör 
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   119 Lund Skåne Kristin Ejdehag kristin.ejdehag2@lund.se Miljöinspektör 
 

   120 Lycksele Västerbotten Marina Olofsson marina.olofsson@lycksele.se Miljöinspektör 
 

   121 Lysekil, Munkedal Västra Götaland Johanna Törnqvist johanna.tornqvist@sotenas.se Miljöhandläggare 
 

 och Sotenäs     
 

   122 Malmö Skåne Maria Svensson maria.svensson3@malmo.se Miljöinspektör 
 

   123 Malung-Sälen Dalarna Mattias Nordqvist mattias.nordqvist@malung-salen.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

   124 Malå Västerbotten Jan Asplund jan.asplund@mala.se Miljöinspektör 
 

   125 Mark Västra Götaland Beatrice Bergqvist beatrice.bergqvist@mark.se Miljöinspektör 
 

126 Markaryd Kronoberg Åsa Lundin asa.lundin@markaryd.se Miljöinspektör 
 

127 Mora och Orsa Dalarna Mia Bergman mia.bergman@orsa.se Miljöinspektör 
 

128 Motala Östergötland Erik Bäcklund erik.backlund@motala.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

129 Mölndal Västra Götaland Victor Albrektson victor.albrektson@molndal.se Miljöinspektör 
 

130 Mönsterås Kalmar Malin Lindström malin.lindström1@monsteras.se Miljöinspektör 
 

131 Mörbylånga Kalmar Sten Forsberg sten.forsberg@morbylanga.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

132 Nacka Stockholm Eva Dahlbäck eva.dahlback@nacka.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

133 Nordmaling Västerbotten Linda Engström linda.engstrom@nordmaling.se Miljöinspektör 
 

134 Norrköping Östergötland Chatarina Holmström chatarina.homstrom@norrkoping.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

135 Norrtälje* Stockholm Tommy Tjärnberg kontaktcenter@norrtalje.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

136 Norsjö Västerbotten Göran Löfstedt goran.lofstedt@mala.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

137 Nybro Kalmar Naomi Kahrie naomi.kahrie-atterlord@nybro.se Miljöinspektör 
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Atterlord 

 

     
 

138 Nykvarn Stockholm Susanna Eriksson miljoenheten@nykvarn.se Miljöchef 
 

139 Nyköping Södermanland Christine Haglind christine.haglind@nykoping.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

140 Nässjö** Jönköping Catharina Boman catharina.boman@nassjo.se Samordnare / Miljöenheten 
 

141 Orust** Västra Götaland Arne Hultgren arne.hultgren@orust.se Miljöchef 
 

142 Osby Skåne Malin Mattsson malin.mattsson@osby.se Miljöinspektör 
 

143 Oskarshamn Kalmar Kajsa Högström kajsa.hogstrom@oskarshamn.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

144 Ovanåker Gävleborg Laura Felin laura.fenlin@ovanaker.se Miljöinspektör 
 

145 Oxelösund Södermanland Magdalena Nilsson magdalena.nilsson@oxelosund.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

146 Pajala*** Norrbotten *** *** *** 

147 Partille Västra Götaland Magnus Sundberg kundcenter@partille.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

148 Piteå** Norrbotten Therese Berglund therese.berglund3@pitea.se Miljöinspektör 

149 Ragunda** Jämtland Göran Hansson goran.hansson@ragunda.se Bygg- och miljöchef 

150 Robertsfors Västerbotten Sylvia Jonsson sijn@robertsfors.se Miljöinspektör 

151 Ronneby Blekinge Leif Abrahamsson leif.abrahamsson@ronneby.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

152 Rättvik Dalarna Jeanette Back jeanette.back@rattvik.se Miljöinspektör 

153 Salem*** Stockholm *** *** *** 

154 Sigtuna Stockholm Eva Andersson eva.andrsson@sigtuna.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 Simrishamn,     

155 Tomelilla och Skåne Lina Granè lina.grane@ystadosterlenmiljo.se Miljöinspektör 
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 Ystad     

156 Sjöbo Skåne Ingmar Närlid ingmar.narlid@sjobo.se Miljöinspektör 

157 Skara** Västra Götaland Christina Marmolin miljo.bygg@skara.se Miljöchef 

158 Skellefteå Västerbotten Linda Brännström kundtjanst@skelleftea.se Kundtjänst 

159 Skinnskatteberg** Västmanland Anna Jansson anna.jansson@skinnskatteberg.se Miljöinspektör 

160 Skurup Skåne Elin Olsson elin.olsson@skurup.se Miljöinspektör 

161 Smedjebacken*** Dalarna *** *** *** 

162 Sollefteå Västernorrland Ida Sundelin ida.sundelin@solleftea.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

163 Sollentuna Stockholm Mats Nilsson mats.nilsson@sollentuna.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

164 Solna Stockholm Magnus Johansson magnus.johansson@solna.se Miljöinspektör 
 

165 Sorsele Västerbotten Annika Lindberg annika.lindberg@sorsele.se Miljöinspektör 
 

166 Staffanstorp Skåne Göran Eriksson goran.eriksson@staffanstorp.se Miljöinspektör 
 

167 Stenungsund Västra Götaland Camilla Olsson camilla.olsson@stenungsund.se Miljöinspektör 
 

168 Stockholm Stockholm Anna Vestman anna.vestman@stockholm.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

169 Storfors*** Värmland 
Emma Anting 

emma.antingpaulsson@karlskoga.se *** 
 

Paulsson 

 

     
 

170 Storuman Västerbotten Elin Rutqvist elin.rutqvist@storuman.se Miljöinspektör 
 

171 Strängnäs Södermanland Jens Doverborg jens.doverborg@stangnas.se Miljöinspektör 
 

172 Strömstad Västra Götaland Kristian Seth kristian.seth@stromstad.se 
Samordnare Miljöskydd / Miljö- 
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     och hälsoskyddsinspektör 
 

173 Strömsund Jämtland Tomas Hedin tomas.hedin@stromsund.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

174 Sundbyberg Stockholm Marit Lundell marit.lundell@sundbyberg.se Miljöhandläggare 
 

175 Sundsvall Västernorrland Magnus Hahne magnus.hane@sundsvall.se Miljöinspektör 
 

176 Sunne Värmland Merethe Kleiven merethe.kleiven@sunne.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

177 Surahammar*** Västmanland *** *** *** 
 

178 Svedala Skåne Matilda Hjärtstam matilda.hjartstam@svedala.se Miljöinspektör 
 

179 Svenljunga Västra Götaland Ida Jennersjö ida.jennersjo@svenljunga.se Miljöhandläggare 
 

180 Säffle Värmland Irene Kling irene.kling@saffle.se Miljöchef 
 

181 Säter** Dalarna RogerHamp roger.hamp@sater.se Miljö- och Bygglovshandläggare 
 

182 Sävsjö** Jönköping Rikard Vallgren rikard.vallgren@savsjo.se Miljöinspektör 
 

183 Söderhamn** Gävleborg Majvi Hjalmarsson majvi.hjalmarsson@soderhamn.se 
Miljöinspektör och samordnare för 

 

miljö, hälsa och livs 

 

     
 

184 
Söderköping och 

Östergötland Tina Wolinder tina.wolinder@soderkoping.se Miljöskyddsinspektör 
 

Valdemarsvik 

 

     
 

185 Södertälje Stockholm Ylva Berg ylva.m.berg@sodertalje.se Miljöinspektör 
 

186 Tanum Västra Götaland Lisa Nyberg lisa.nyberg@tanum.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

187 Tidaholm** Västra Götaland Hanna Johansson hanna.johansson@tidaholm.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

188 Tierp Uppsala Henrik Jokijärvi henrik.jokijarvi@tierp.se 
Chef Miljö- och 
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     hälsoskyddsenheten 
 

189 Timrå*** Västernorrland *** *** *** 
 

190 Tingsryd Kronoberg Marylin Karlsson marylin.karlsson@tingsryd.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

191 Tjörn Västra Götaland Lina Johansson lina.johansson@tjorn.se Miljöchef 
 

192 Torsby*** Värmland Per-Arne Persson per-arne.persson@torsby.se *** 
 

193 Torsås Kalmar Annika Persso-Åberg annika.persson-aberg@torsas.se Energi- och klimatrådgivare 
 

194 Tranemo Västra Götaland Birgit Magnusson birgit.magnusson@tranemo.se Enhetschef VA 
 

195 Tranås Jönköping Per-Olof Kättström per-olof.kattstrom@tranås.se Miljöinspektör 
 

196 Trelleborg Skåne Mikael Karlsson mikael.karlsson3@trelleborg.se Miljöinspektör 
 

197 Trollhättan Västra Götaland Sofie Lindblom sofie.lindblom@trollhattan.se Miljöinspektör 
 

198 Trosa*** Södermanland *** *** *** 
 

199 Täby och Vaxholm Stockholm Lena Ahlgren lena-ahlgren@srmh.se Miljöinspektör 
 

200 Uddevalla Västra Götaland Malin Tell malin.tell@uddevalla.se Miljöinspektör 
 

201 Ulricehamn Västra Götaland Anneli Sandberg anneli.sandberg@ulricehamn.se Miljöinspektör 
 

202 Umeå Västerbotten Mikael Waldenborg mikael.waldenborg@umea.se Miljöinspektör 
 

203 Upplands Väsby Stockholm Anna Ekholm anna.ekholm@upplandsvasby.se Miljöinspektör 
 

204 Upplands-Bro Stockholm Cecilia Andersson cecilia.andersson2@upplands-bro.se Miljöinspektör 
 

205 Uppsala Uppsala Sara Johansson sara.johansson4@uppsala.se Inspektör, miljötillsyn 
 

206 Uppvidinge Kronoberg Johanna Hermansson johanna.hermansson@uppvidinge.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

207 Vadstena Östergötland Martina Ståhl martina.stahl@vadstena.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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208 Vaggeryd Jönköping 
Matilda Mikaelsson 

matilda.mikaelssonnilsson@vaggeryd.se Miljöinspektör 
 

Nilsson 

 

     
 

209 Vallentuna Stockholm Raheleh Joorabechi raheleh.joorabechi@vallentunna.se Miljöinspektör 
 

210 Vansbro Dalarna Petra Fransson petra.fransson@vansbro.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

211 Vara** Västra Götaland Tünde Petersson miljobygg@vara.se Miljö- och byggförvaltningschef 
 

212 Varberg Halland Hanne Johansson hanne.johansson@varberg.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

213 Vellinge Skåne Nina Heinesson nina.heinesson@vellinge.se Miljöinspektör 
 

214 Vetlanda Jönköping Per Fernström per.fernstrom@velanda.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

215 Vilhelmina** Västerbotten 
Evelina Risberg (fd. 

evelina.risberg@vilhelmina.se Miljöinspektör 
 

Öhgren) 

 

     
 

216 Vindeln Västerbotten Bo Unander bo.unander@vindeln.se Miljöinspektör 
 

217 Vingåker*** Södermanland Staffan Kjellman staffan.kjellman@vingaker.se Biträdande samhällsbyggnadschef 
 

218 Vårgårda Västra Götaland Kristoffer Tveiten kristoffer.tveiten@vargarda.se Miljöinspektör 
 

219 Vänersborg Västra Götaland Andrea Munkhammar andrea.munkhammar@vanerborg.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

220 Vännäs Västerbotten Pernilla Arvidsson pernilla.arvidsson@vannas.se Miljö- och byggchef 
 

221 Värmdö Stockholm Mine Yazar mine.yazar@varmdo.se Samordnare/miljöinspektör 
 

222 Värnamo Jönköping Marina Thelin kontaktcenter@varnamo.se Miljöinspektör 
 

223 Västervik Kalmar Susanne Martinsson susanne.martinsson@vastervik.se Miljöinspektör 
 

224 Västerås Västmanland Karl Eriksson karl.eriksson@vasteras.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

225 Växjö Kronoberg Emma Eriksson emma.eriksson@vaxjo.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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226 Ydre** Östergötland Oscar Lunnbäck oscar.lunnback@ydre.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

227 Åmål Västra Götaland Ulf Malmsten ulf.malmsten@amal.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

228 Ånge** Västernorrland Johan Rignell johan.rignell@bracke.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

229 Åre Jämtland Matilda Pettersson matilda.pettersson@are.se Miljöinspektör 
 

230 Årjäng Värmland Helena Axelsson helena.axelsson@arjang.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

231 Åsele Västerbotten Monika Roos monika.roos@asele.se Teknisk assistent 
 

232 Åstorp Skåne 
Rebecka 

rebecka.christoffersson@astorp.se Miljöinspektör 
 

Christoffersson 

 

     
 

233 Åtvidaberg Östergötland Karin Wiklund karin.wiklund@atvidaberg.se Miljöinspektör 
 

234 Älmhult** Kronoberg Daniel Persson daniel.persson3@almhult.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

235 Älvdalen Dalarna Klas Johansson klas.johansson@alvdalen.se Miljöinspektör 
 

236 Älvkarleby Uppsala Karin Tydren karin.tydren@alvkarleby.se Miljöinspektör 
 

237 Älvsbyn Norrbotten Tobias Ström tobias.strom@alvsbyn.se Miljöinspektör 
 

238 Ängelholm Skåne Izabela Mehmedovic izabela.mehmedovic@engelholm.se Miljöinspektör 
 

239 Öckerö Västernorrland Linnéa Rösiö linnea.rosio@ockero.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

240 Ödeshög Östergötland Charlotte Hallin charlotte.hallin@odeshog.se Miljöchef 
 

241 Örebro Örebro Johanna Elfving johanna.elfving@orebro.se Enhetschef 
 

242 Örnsköldsvik Västernorrland Linn Torstensson linn.torstensson@ornskoldsvik.se Miljöinspektör 
 

243 Östersund Jämtland Oskar Laring oskar.laring@ostersund.se VA-ingenjör 
 

244 Österåker Stockholm Markus Andersson markus.andersson@osteraker.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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245 Östhammar Uppsala Martin Palmqvist martin.palmqvist@osthammar.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

246 Östra Göinge*** Skåne *** *** *** 
 

247 Överkalix** Norrbotten Hanna Brost hanna.brost@overkalix.se Miljöinspektör 
 

248 Övertorneå** Norrbotten Jennifer Henriksson jennifer.henriksson@overtornea.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

*  Betyder att kommunerna inte har haft möjlighet att svara på mina frågor förutom den första frågan pga. hög arbetsbelastning 

** Betyder att kommuner enbart har svarat på min första fråga efter påminnelse. 

*** Betyder att kommuner inte har svarat eller hört av sig.
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Nr Har inventering av oljeavskiljare utförts? 
 

   1 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   2 Nej 
 

   3 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   4 Okänt 
 

   5 
Ja, har utförts för några år sedan men är i dagsläget inte aktuell. Sker även i 

 

samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

 

 
 

   6 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   7 Ja 2016 
 

   8 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   9 Ja, utfördes av en examensarbetare för några år sedan. 
 

   10 
En del inventering har gjorts men är inte heltäckande. Ingår även i samband med 

 

övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

 

 
 

   11 Nej, men i samband med övrig tillsyn. 
 

   12 Ja 
 

   13 Ja, delvis påbörjad till ca 50 %. 
 

   14 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   15 Nej 
 

   16 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   17 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   18 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   19 Det har gjorts en enklare inventering. 
 

   19 Nej 
 

 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter eller vid misstanke 
 

   20 om utsläpp osv. Men just inom fordinsbranschen hade vi ett projekt om tillsyn av 
 

 5-års besiktning av OA. 
 

   21 
Ja, sedan hösten 2016 och är fortfarande pågående. De begär in även 

 

besiktningsprotokoll. 
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   22 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   23 
Ja, VA har gjort en omfattande inventering av OA och miljökontoret har gjort 

 

tillsyn. 

 

 
 

   24 Ja, i slutet av 80-talet, början av 90-talet och senast i början av 2000. 
 

   25 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   26 
Nej, enbart i samband med miljötillsyn och när nya företag vill etablera en 

 

verksamhet. Återkommande punkt när detalplaner och bygglov granskas. 

 

 
 

   27 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   28 *** 
 

   29 *** 
 

   30 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   31 Nej, i samband med övrig tillsyn. 
 

   32 Nej 
 

   33 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   34 Ja 
 

 Nej, i ställe för att göra inventeringar så har vi valt att genomfört tillsyn av U- 
 

35 objekt genom projekt där samtliga verksamheter inom geografiska områden 
 

 besökts. 
 

36 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

37 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

38 Nej, i samband med övrig tillsyn av B-, C- och U-verksamheter. 
 

39 Nej 
 

40 Inventering och uppdatering av register är påbörjad. 
 

41 Nej 
 

42 *** 
 

43 Nej, i samband med övrig tillsyn av B-, C- och U-verksamheter. 
 

44 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

45 Nej. Vi har inte genomfört någon inventering på länge tyvärr. 
 

46 Nej. Men del verksamheter har inventerats (bilverkstäder) annars sker det i 
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samband med övriga tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

 

 
 

47 *** 
 

48 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

49 *** 
 

50 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

51 Ja. Vi har gjort ett utskick angående 5-års kontroll till kända verksamheter. 
 

52 *** 
 

53 Ja, inventeringen är påbörjad. 
 

54 Nej 
 

55 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

56 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

57 Ja, någon gång i början på 90-talet. 
 

58 - 
 

59 Inventering är på gång kallas för "upptrömsarbetet" 
 

60 Vi har inventerat oljeavskiljare hos de verksamheter som vi besökt under 2018. 
 

61 Ja, håller på att genomföra ett projekt där vi ska inventera antalet OA. 
 

62 
Nej, i sambland vid övrig tillsyns av miljöfarliga verksamheter och nya 

 

verksamheter. 

 

 
 

63 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

64 
Ja, utfört av tekniska kontoret. På miljökontoret utförs det i den övriga tillsynen av 

 

miljöfarliga verksamheter. 

 

 
 

65 Ja 
 

66 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

67 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

68 
Nej. Tillsyn av oljeavskiljare ingår som ett av flera tillsynsområden som ingår vid 

 

tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

 

 
 

69 
Nej. Tillsyn av oljeavskiljare ingår som ett av flera tillsynsområden som ingår vid 

 

tillsyn av miljöfarlig verksamhet. 
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70 Okänt 
 

   71 Ja, det gjordes 2015 
 

   72 Ja, men inte slutförts 2018. 
 

   73 Ja 
 

   74 
Nja. Vi har skickat ut fråga inom förra årets tillsyn vid fordonsverkstäder, men inte 

 

generellt inventerat. 

 

 
 

   75 *** 
 

   76 Nej. Tillsyn på anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter. 
 

   77 Nej, inte sedan jag började jobba här i april 2014 har ingen inventering gjorts. 
 

   78 Nej, inte de senaste 10 åren. 
 

   79 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   80 Ja, i samband med tillsynen kollar vi OA som berör verksamheten. 
 

   81 Nej, i samband med övrig tillsyn av verksamheterna. 
 

   82 Nej 
 

   83 *** 
 

   84 Ja. År 2016 påbörjade vi ett 3-årigt tillsynsprojekt med inriktning på oljeavskiljare. 
 

   85 Ja 
 

   86 Ja, prioriterade områden har inventerats 
 

   87 Nej 
 

   88 
Nej, i samband med övrig tillsyn eller vid verksamhetsförändringar eller 

 

nyetableringar. 

 

 
 

   89 *** 
 

   90 
Nej, ingen fullständig inventering. Sker tillsammans med övrig tillsyn av 

 

miljöfarliga verksamheter. 

 

 
 

   91 
Ja på de som betalar årlig tillsynsavgift A-, B-, C-, U- Verksamheter. Nej för U- 

 

verksamheter utan avgift. 

 

 
 

   92 Nej 
 

   93 Nej, i samband med övrig tillsyn av verksamheterna. Mer focus under 2019. 
 



 

 

55 

   94 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   95 Ja, senast 1993. Har börjat nytt tillsynsprojekt i höstas 2018. 
 

   96 Ja, har genomförts för några år sedan. Nu har vi löpande tillsyn på OA. 
 

   97 Nej, i samband med övrig tillsyn. 
 

   98 Nej 
 

   99 Ja, påbörjats 
 

   100 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   101 
Nej. Anläggningar som är kopplade på det kommunala avloppsnätet kommer 

 

inventeras i år av VA-avdelningen. 

 

 
 

   102 Ja, gjordes 2014 och har fortsatt 2017. 
 

   102 Ja, men det är gjort av Tekniska förvaltningen. 
 

   103 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter 
 

   104 Nej 
 

   105 Nej, tillsyn i samband med övrig inspektion. 
 

   106 Nej, ingen nyligen utförd inventering. Ingår i den återkommande miljötillsynen. 
 

   107 Ja 
 

   108 *** 
 

   109 Nej. I samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   110 
Beslut om att inte göra inventering 2015, utan istället i den löpande tillsynen av 

 

miljöfarliga verksamhet. 

 

 
 

   111 Ja 
 

   112 Ja, under vintern/våren 2019. 
 

   113 
Ja, det har gjorts i projektform. Men även i samband med övrig tillsyn av 

 

miljöfarliga verksamheter. 

 

 
 

   114 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   115 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   116 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

 Ja, har gjorts i omgångar under de senaste 10 sista åren. Tillsyn på de 
 



 

 

56 

   117 anläggningar som har oljeavskiljare görs numera kontinuerligt i samband med 
 

 ordinarie tillsyn på hela deras verksamhet. Varje eller vartannat år. 
 

   118 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   119 Nej 
 

   120 Ja, inom ett visst industriområde gjorde 2010 och i samband med övrig tillsyn. 
 

   121 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter c-objekt. 
 

   122 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   123 Nej 
 

   124 Nej, viss tillsyn 
 

   125 Ja, vi gör ständigt inventering av nya verksamheter. 
 

   126 Nej 
 

   127 Ja, 2000 av miljökontoret och 2009 av VA, Nodava AB. 
 

   128 Nej, i samband med övrig tillsyn 
 

   129 Nej, men kontrolleras vid tillsyn. 
 

   130 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   131 Nej 
 

   132 Inventering gjordes av VA-enheten som hade ett register. Vet ej om det finns kvar. 
 

   133 Nej, vi är i uppstarts fasen. 
 

   134 Nej, men i samband med tillsynsbesöken. 
 

   135 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   136 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   137 Nej, i samband med övrig tillsyn av verksamheterna. 
 

   138 Nej 
 

   139 Nej, men har blivit inventerad för många år sedan men är tyvärr inte aktuell längre. 
 

   140 Ja, gjordes 2015. 
 

   141 Ja. En heltäckande inventering av samtliga kända OA gjorde 1997. 
 

142 Nej, i samband med tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter. 
 

143 Nej, i samband med tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter. 
 

144 Nej, i samband med tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter. 
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145 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

146 *** 
 

147 Ja 
 

148 Nej, inte under senare tid men har utförts under 1990 och 1994. 
 

149 Nej, inte under de senaste åren. 
 

150 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

151 Ja, började 2018 inom ramen för den löpande tillsynen. 
 

152 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter eller prövning. 
 

153 *** 
 

154 Nej, i samband med tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter. 
 

155 Ja, tillsyn och inventering utförs regelbundet. 
 

156 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

157 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

158 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

159 Nej, i samband med tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter. 
 

160 Nej, i samband med tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter. 
 

161 *** 
 

 Nej. Under 2016 genomfördes ett tillsynsprojekt om tillsyn av oljeavskiljare vid 
 

162 åkerier. Det är den senaste tillsynen som varit särskilt riktat mot oljeavskiljare i 
 

 Sollefteå kommun. 
 

163 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

164 
Ja, 2016 riktad inventering för att identifiera parkeringsplatser med mer än 100 

 

fordon. Men även 2017 och 2018. 

 

 
 

165 
Nej, finns inte tid till inventering men utför tillsyn i samband med annan tillsyn 

 

ute på miljöfarlig verksamhet. 

 

 
 

166 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

167 Nej 
 

168 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

169 *** 
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170 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

171 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

172 Nej, behovet av det saknas. Vi vet ganska väl var det finns oljeavskiljare. 
 

173 
Ja, gjordes i mitten på 90-talet. Ingår annars i tillsyn av övriga miljöfarliga 

 

verksamheter. 

 

 
 

174 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

175 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

176 Ja, till begränsad del 
 

177 *** 
 

178 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

179 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

180 
Det har gjorts en genomgång av oljeavskiljarna där de kollat om det har rätt klass 

 

på dessa. 

 

 
 

181 Ja 
 

182 Ja 
 

183 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

 Nej, i samband med överig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Vi vet inte hur 
 

184 
många oljeavskiljare som finns kopplade till det kommunala spillvattennätet. Vi 

 

vet att vi har några c-verksamheter och att vi ställer krav på att alla fordonstvättar 
 

 
 

 har det. 
 

185 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

186 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

187 Ja, en inventering gjordes 1995. 
 

188 Nej, men till en viss del 2019 års tillsynsplan. 
 

189 *** 
 

190 Ja 
 

191 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

192 *** 
 

193 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
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194 Okänt 
 

195 
Nej. Vi har hittills inte krävt besiktning. Det är en standard, inte en föreskrift, så 

 

rimligheten måste prövas i domstol. Det borde vi kanske göra. 

 

 
 

196 
Ja, till viss del över vissa branscher och i vissa områden i kommunen. Dels inom 

 

den löpande tillsynen och dels i samband med ett projekt om dagvattentillsyn. 

 

 
 

197 
Nej, i samband med övrig tillsyn på miljöfarliga verksamheter. Bedriver ingen 

 

tillsyn på U-verksamheter i dagsläget. 

 

 
 

198 *** 
 

199 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

200 Nej 
 

201 Ja, 2011 men den är långt ifrån komplett. 
 

202 
Ja, inventering har skett/sker kontinuerligt i olika projekt av oss och Vakin 

 

(kommunala va-bolaget). 

 

 
 

203 
Ja, det är kontinuerlig tillsyn som sker i samband med tillsyn av hela 

 

verksamheten. 

 

 
 

204 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

205 Delvis genom industriområdesinventeringar 
 

206 Nej, men i samband med tillsynsbesöken på C- och U-verksamheter. 
 

207 Nej 
 

208 Ja, gjordes 2017 
 

209 Ja 
 

210 Ja, gjordes 2017–2018 men upptäcks fortfarande fler oftast i U-verksamheter. 
 

211 Nej, ingen systematisk inventering. 
 

212 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   213 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   214 
Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vid nystart av 

 

verksamheter som kan behöva avskiljare. 

 

 
 

   215 Nej 
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   216 Nej 
 

   217 *** 
 

   218 Nej, i samband med övrig tillsyn på miljöfarliga verksamheter. 
 

   219 
Ja, på 90-talet. Nu sker det i samband med övrig tillsyn på miljöfarliga 

 

verksamheter. 

 

 
 

   220 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   221 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   222 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   223 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   224 
Ja, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Mälarenergi AB i 

 

Västerås för register över detta. 

 

 
 

   225 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   226 Nej 
 

   227 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   228 Ja, 2004. 
 

   229 Ja, började inventera 2017. 
 

   230 Nej, men ska börja 2019 - 2020. 
 

   231 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheterna. 
 

   232 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   233 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   234 Nej 
 

   235 Nej 
 

   236 Ja, 2012 
 

   237 
Nej, tillsynen har varit bristfällig men gjort en mer omfattande tillsyn har påbörjats 

 

2019. 

 

 
 

   238 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   239 Nej. Det gjordes en tillsynskampaj på OA som är kända under 2015/2016. 
 

   240 Ja, pågår under året. 
 

   241 Ja, finns ett register som är framtaget tillsammans med Tekniska förvaltningen, 
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men är ej komplett. 

 

 
 

   242 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   243 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   244 De har inte utfört någon inventering men kommunala VA bolag Armada har gjort. 
 

   245 Nej, i samband med övrig tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

   246 *** 
 

   247 Nej 
 

   248 Nej 
 

  
 

Nr Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare. 
 

1 Okänt 
 

2 Okänt 
 

3 Ca 30 - 35 st, men finns dock ett mörkertal. 
 

4 Okänt 
 

5 Okänt, antalet oljeavskiljare är inte sökbart i deras ärende system. 
 

6 * 
 

 20 st verksamheter i dagsläget, varav 9 st är kopplade till spillvattnet (uppgift från 
 

7 VU). Övriga verksamheter är kopplade till dagvatten eller att VU inte vet vart det 
 

 avleds. 
 

8 Okänt 
 

9 Okänt, kanske ca 50 st. 
 

10 Ca 60 st 
 

11 
I vårt område (Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed) känner vi till 48 

 

verksamheter som har oa. 

 

 
 

12 25 
 

13 7 st kan vara fler. 
 

 Vi har hand om tillsynen i fem kommuner med fler än 2500 registrerade 
 

 verksamheter som alla kan ha en oljeavskiljare. Jag har bara gjort en översiktligt 
 

14 utsökning och valt ut de områden där det är mest troligt att de har en 
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oljeavskiljare, se tabell nedan. Det blev sammanlagt 339 olika verksamheter. Nu 
 

 
 

 vet vi inte med säkerhet om dessa verksamheter faktiskt har en oljeavskiljare, men 
 

 vi har bedömt att det är troligt. 
 

15 ** 
 

16 ** 
 

17 Ca 30 st 
 

18 ** 
 

19 Ca 98 st, men finns betydligt fler verksamheter. 
 

19 Mer information från VA-bolaget. 
 

20 Minst 34 st 
 

21 Ca 60 st, men de tror att de finns lika många till. 
 

22 Okänt, problem att söka upp dessa uppgifter i deras ärendesystem. 
 

23 ** 
 

24 ** 
 

25 ** 
 

26 Okänt 
 

27 Okänt 
 

28 *** 
 

29 *** 
 

30 ** 
 

31 Ca 30 st 
 

32 Oklart 
 

33 Ca 10 st 
 

34 Gissningsvis drygt 98 st. 
 

35 Ca 100-tal 
 

36 Okänt 
 

37 ** 
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38 Okänt 
 

39 Okänt, finns inte registrerat i deras system. 
 

40 46 st kända verksamheter i dagsläget men finns många fler. 
 

41 ** 
 

42 *** 
 

43 
De flesta miljöfarliga C- och B-verksamheterna i kommunen samt bilverkstäder 

 

etc som ofta är U-verksamheter >20. 

 

 
 

44 Okänt, finns inget register. 
 

45 ** 
 

46 En gissning på ca 100 st (och kanske lika många till som inte har haft tillsyn). 
 

47 *** 
 

48 Okänt 
 

49 *** 
 

50 11 st 
 

51 Ca 100 st. 
 

52 *** 
 

53 Okänt 
 

54 ** 
 

55 Okänt 
 

56 Okänt 
 

57 Okänt, uppskattningsvis ett 20-tal. 
 

58 - 
 

59 29 st (alla leds dock inte till spillvattnet) 
 

 Av de ca 80 inspektioner vi gjorde förra året i vårt vattenfokusprojekt så hade 53 
 

60 av dessa en oljeavskiljare på fastigheten. Vi har dock sammantaget runt 95 
 

 registrerade oljeavskiljare i vår databas. 
 

61 Okänt 
 

62 102 st, men kan vara fler. 
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63 Ca 15 st 
 

64 Okänt 
 

65 Ca 35 st 
 

66 Okänt 
 

67 Uppskattningsvis ca 10–12 st. 
 

68 Okänt 
 

69 Okänt 
 

70 Okänt 
 

71 12 st 
 

72 26 st 
 

73 Ca 45 st 
 

74 Okänt, saknas register. 
 

75 *** 
 

76 15 st C-verksamheter och ca 15 st U-verksamheter. 
 

77 ** 
 

 78 * 
 

 79 Ca 30-tal 
 

 80 ** 
 

 81 Ca 35 st 
 

 82 12 st 
 

 83 *** 
 

 84 91 st 
 

 85 Ca 300 st 
 

 86 > 50 st 
 

 87 220 
 

 88 186 
 

 89 *** 
 

 90 Okänt 
 

 91 Ca 300 till 400 st verksamheter. 
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 92 Okänt 
 

 93 Ca 30 st 
 

 94 ** 
 

 95 Okänt, men troligtvis ca 300 st 
 

 96 * 
 

 97 Ca ett 70-tal 
 

 98 Går inte att söka ut i systemet. 
 

 99 Okänt 
 

  100 10 st 
 

  101 Okänt 
 

  102 110 st 
 

  102 Oklart 
 

  103 Okänt 
 

  104 Okänt 
 

  105 Okänt 
 

  106 Okänt 
 

  107 Uppskattningsvis ca 20 - 30 st av sammanlagt 270 st. 
 

  108 *** 
 

  109 Ca 50 st 
 

  110 35 st 
 

  111 40 st 
 

  112 Ca 20 st 
 

  113 
Okänt, men en gammal kunddatabas innehåller adressater med sammanlagt 313 

 

st OA. 

 

 
 

 114 106 st 
 

  115 Okänt 
 

  116 En uppskattning på ca 20 st 
 

  117 50 st finns registrerade, men finns några fler ca 60 st. 
 

  118 Okänt 
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  119 Okänt 
 

  120 Okänt, svårt att få fram uppgifterna. 
 

121 
De har vi väldigt dålig koll på men av våra 110 C-objekt som vi har tillsyn på 

 

skulle jag tippa på att 50 kanske 60 st har en O.A. 

 

 
 

122 Uppskattningsvis ca 1 000 st 
 

123 
Vi har 13 st bensinmackar i kommunen som har OA. Av dessa kanske 11 st följer 

 

SS-EN 858. I övrigt kan det finnas 27 verksamheter som ka ha OA. 

 

 
 

124 Okänt 
 

125 Omkring ca 70 st 
 

126 Okänt 
 

127 Ca 60 st, men är under uppdatering. 
 

128 Svårt att söka upp hur många kända verksamheter 
 

129 Okänt 
 

130 Okänt 
 

131 Okänt 
 

132 Okänt 
 

133 4 st 
 

134 Okänt 
 

135 * 
 

136 6 st 
 

137 Okänt 
 

138 Okänt 
 

139 Okänt, men en uppskattning på ca 98 st. 
 

140 ** 
 

141 ** 
 

142 Ca 30 st 
 

143 Okänt 
 

144 Okänt 
 

145 2018 påbörjades ett register efterhand som det upptäcks på tillsynen. Ca 10-tal 
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verksamheter. 

 

 
 

146 *** 
 

 Någon stans runt 70–80 st avskiljare finns det totalt i kommunen ( detta är dock 
 

147 
avskiljare både kopplat till spill- och dagvattennätet). Andel avskiljare som är 

 

kopplade till dagvattennätet är betydligt större än de som är kopplade till 
 

 
 

 spillvattennätet. 
 

148 ** 
 

149 ** 
 

150 7 st kan vara fler. 
 

151 Ca 50 st 
 

152 Okänt, svårt att få fram uppgifterna. 
 

153 *** 
 

154 Överslagsberäkning ca 86 st 
 

155 En gissning på ca 30 st. 
 

 Vi för ingen statistik på vilka verksamheter som har oljeavskiljare och vilka som är 
 

156 
kopplade till dagvattnet och vilka som är kopplade till spillvattnet. Vi har kanske 

 

25–30 verksamheter som har oljeavskiljare (grov uppskattning). De flesta är 
 

 
 

 troligen kopplade till dagvattnet. 
 

157 ** 
 

158 Ca 90 - 100 st men finns fler. 
 

159 ** 
 

160 Okänt 
 

161 *** 
 

162 Okänt 
 

163 En gissning på omkring 45 - 50 st. 
 

164 70 st 
 

165 Okänt 
 

166 Okänt 
 

167 Okänt 
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168 
Jag kan inte på ett enkelt sätt få fram den siffran men det finns omkring 400–500 

 

småverkstäder och 150 objekt inom bensinstation/större tvätt/tåg- och bussdepå. 

 

 
 

169 *** 
 

170 
De har ganska bra koll på vilka verksamheter det finns men går inte att söka upp i 

 

deras ärendesystem. 

 

 
 

171 Okänt 
 

172 Alla verksamheter med behov av oljeavskiljare har det. 
 

173 Okänt 
 

174 Okänt 
 

175 "Grov gissning ett hundratal" 
 

176 
Ca 30 st några går till spillvatten, dagvatten och enskilda avlopp. Men det kan 

 

finnas fler verksamheter. 

 

 
 

177 *** 
 

178 Okänt 
 

179 Ca 30 - 40 st 
 

180 Okänt 
 

181 ** 
 

182 ** 
 

183 ** 
 

184 Ca 15 st tvättar och ytterligare 4 C-verksamheter. 
 

185 Okänt, men finns över 500 tillsyns objekt. 
 

186 Okänt 
 

187 ** 
 

188 Uppskattningsvis ca 10 st, men troligtvis fler. 
 

189 *** 
 

190 
25–30 st (projektet en helt klart då några ska installera, och några ärenden ej är 

 

utredda färdigt) 

 

 
 

191 Ca 20 - 30 st 
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192 *** 
 

193 Okänt 
 

194 Okänt 
 

195 Okänt 
 

196 Ca 41 st 
 

197 
Okänt, men av 43 verksamheter som har tillsyn har oljeavskiljare. Alla har inte 

 

oljeavskiljare enligt SS EN-858. 

 

 
 

198 *** 
 

199 52 st 
 

200 Okänt 
 

201 En grov gissning är att det finns ca 100 (+-30) st. 
 

202 Ligger runt 200 st. 
 

203 63 st 
 

204 Ca 40–60 st 
 

205 
276 fordonsvårdsverksamheter har oljeavskiljare, men finns fler men svårt att få ut 

 

genom register. 

 

 
 

206 19 st 
 

207 4 st 
 

208 41 st 
 

209 Alla C-verksamheter och nästan 70% av alla U-verksamheter. 
 

210 Ca 42 st 
 

211 ** 
 

212 Ca 120 st 
 

213 Okänt 
 

214 Grovt uppskattat ca 80 st. 
 

215 ** 
 

216 20 st 
 

217 *** 
 

218 Okänt 
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219 Okänt 
 

220 15 st 
 

221 Uppskattningsvis ca 75 st. 
 

222 Okänt 
 

223 40 st av totalt 135 verksamheter. 
 

224 Okänt 
 

225 Okänt 
 

226 ** 
 

227 40 st 
 

228 ** 
 

229 Ca 48 st 
 

230 31 st 
 

231 Okänt 
 

232 Ca 20 st, svårt att få fram exakt siffra. 
 

233 
Vi har 7 C-verksamheter som har oljeavskiljare, vad vi vet och antalet u- 

 

verksamheter som har oljeavskiljare är svårt att uppskatta. 

 

 
 

234 ** 
 

235 Okänt 

 236 32 st 

   237 Okänt 

   238 Svårt att söka upp hur många kända verksamheter men minst 50 st. 

   239 Ca 15 st 

   240 Ca 10 st 

   241 630 st 

   242 Okänt 

   243 166 st 

   244 Okänt pga. det inte går att göra en sökning i deras ärendesystem. 

   245 Gissningsvis mellan 80 - 200 st. 

   246 *** 
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   247 ** 

   248 ** 

  

Nr Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare. 

   1 6 st 

   2 Okänt 

   3 Alla verksamheter som får tillsyn har gjort 5-årsbesiktning. 

   4 Okänt 

   5 Okänt, ej sökbart i deras nuvarande system. 

   6 * 

   7 0 st 

   8 Ett fåtal. 

   9 Okänt, kanske ca 10 st. 

   10 Okänt 

   11 13 st 

   12 Okänt 

   13 2 st, kan eventuellt vara fler. 

   14 Okänt 

   15 ** 

   16 ** 

   17 1 st 

   18 ** 

   19 Svårt att få fram i deras ärendesystem Envomap. 

   19 Okänt 

   20 Minst 34 st 

   21 35 st, men kan finnas fler. 

   22 Okänt 

   23 ** 

   24 ** 
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   25 ** 

   26 okänt 

   27 Okänt 

   28 *** 

29 *** 
 

30 ** 
 

31 Okänt 
 

32 Oklart 
 

33 Okänt 
 

34 Ca 45 st 
 

35 Ca 100-tal 
 

36 
Okänt. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp så att 5-årskontroll sker på de 

 

verksamheter som vi känner till har oljeavskiljare. 

 

 
 

37 ** 
 

38 Okänt 
 

39 Okänt, finns inte registrerat i deras system. 
 

40 Okänt 
 

41 ** 
 

42 *** 
 

 95% gör besiktning efter påminnelse från tillsynsmyndigheten utan att formellt 
 

43 beslut krävs. Okända mindre U-verksamheterna kan tyvärr inneha OA som inte 
 

 kontrollerats på länge. 
 

44 Okänt 
 

45 ** 
 

46 Okänt (ett fåtal) 
 

47 *** 
 

48 Okänt 
 

49 *** 
 

50 4 
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51 Ca 50 st 
 

52 *** 
 

53 Okänt 
 

54 ** 
 

55 Okänt 
 

56 Okänt 
 

57 3 st 
 

58 - 
 

59 16 st 
 

60 22 av 53 st hade gjort en besiktning. 
 

61 Okänt 
 

 Alla verksamheter som har en äldre slam- och oljeavskiljare har utfört 5- 
 

62 
årskontroller. Om verksamheten inte har utfört en täthetskontroll förelägger vi 

 

verksamheten att utföra en. De nyare har ännu inte varit igång under 5 år och 
 

 
 

 därför inte genomgått en 5-årskontroll. 
 

63 Av 3 st som kontrollerades var det 2 st som hade utfört besiktning. 
 

64 Okänt 
 

65 1 st 
 

66 Okänt 
 

67 Okänt 
 

   68 Okänt 
 

   69 Okänt 
 

   70 Kanske 1 st 
 

   71 2 st 
 

   72 Okänt 
 

   73 Informationen är inte uppdaterad. 
 

   74 1 st 
 

   75 *** 
 

   76 Vid vår tillsyn ingår det att titta på besiktningsintervall och vi har det som ett krav 
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för alla verksamheter med en fungerande OA. 

 

 
 

   77 ** 
 

   78 * 
 

   79 Ca 5–10 st 
 

   80 ** 
 

   81 Ca 10 st 
 

   82 12 st 
 

   83 *** 
 

   84 
38 verksamheter fick krav på sig att utföra 5-års besiktning restrerande var 

 

besiktigade. 

 

 
 

   85 Ca 270 st. En hel del byts ut istället. 
 

   86 Okänt 
 

   87 Kanske ett 20-tal. 
 

   88 Okänt 
 

   89 *** 
 

   90 Okänt 
 

   91 Okänt 
 

   92 Okänt 
 

   93 Inga kända 
 

   94 ** 
 

   95 Troligtvis ingen. 
 

   96 * 
 

   97 Okänt 
 

   98 Går inte att söka ut i systemet. 
 

   99 Okänt 
 

   100 0 st 
 

   101 Okänt 
 

   102 Okänt 
 

   102 Oklart, sköts löpande inom den normala tillsynen. 
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   103 Okänt 
 

   104 Okänt 
 

   105 Okänt 
 

   106 Okänt, men har begärts in 5-års besiktning vid tillsyn de senaste åren. 
 

   107 Nästan alla verksamheter som har en oljeavskiljare. 
 

   108 *** 
 

   109 Okänt 
 

   110 12 st 
 

   111 40 st 
 

   112 Okänt 
 

   113 Okänt, men sedan 2016 kräver vi alltid att OA ska 5-års besiktigas. 
 

   114 32 st 
 

   115 Okänt 
 

   116 7 st, men kan förekomma fler. 
 

   117 De flesta numera. 
 

   118 Okänt 
 

   119 Okänt 
 

   120 Ca 5 st 
 

   121 Av 10 st tillsynsbesök hade 5 st utfört besiktning. 
 

   122 Okänt 
 

   123 Okänt 
 

   124 Okänt 
 

   125 Okänt 
 

   126 Okänt 
 

   127 Okänt, finns inget bra sätt att söka ut det i deras ärendesystem. 
 

   128 Okänt 
 

   129 Okänt 
 

   130 Okänt 
 

   131 Kontrolleras bara vid tillsynsbesök 
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   132 Okänt 
 

   133 Okänt 
 

   134 Okänt 
 

   135 * 
 

   136 Okänt 
 

   137 
B- och C-verksamheter har i regel god kunskap men är begränsad när det gäller 

 

mindre verksamheter. 

 

 
 

   138 Okänt 
 

   139 Alla verksamheter som har haft tillsyn. 
 

   140 ** 
 

   141 ** 
 

   142 Okänt 
 

   143 Okänt 
 

   144 Okänt 
 

   145 Ca 10-tal 
 

   146 *** 
 

   147 Uppföljningen av 5-årskontrollen görs vid miljöenheten ordinarie tillsynsarbete. 
 

   148 ** 
 

   149 ** 
 

   150 5 st 
 

   151 Ca 10 % än så länge. 
 

   152 Okänt, svårt att få fram uppgifterna. 
 

153 *** 
 

154 Okänt 
 

155 Alla verksamheter som vi har besökt har utfört en 5-årskontroll. 
 

156 Ca 10 st 
 

157 ** 
 

158 Ca 20 - 30 st 
 

159 ** 
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160 Okänt 
 

161 *** 
 

162 Okänt 
 

163 Okänt 
 

164 28 st varav 15 st har installerat OA inom de senaste 5 åren. 
 

165 Okänt 
 

166 Okänt 
 

167 Okänt 
 

168 Vi för ingen statistik över detta. 
 

169 *** 
 

170 Är mindre vanligt. 
 

171 Okänt 
 

172 Alla 
 

173 Okänt 
 

174 Okänt 
 

175 "Grovgissning ett tiotal objekt" 
 

176 Okänt 
 

177 *** 
 

178 Okänt 
 

179 Kanske max 10 st. 
 

180 Okänt 
 

181 ** 
 

182 ** 
 

183 ** 
 

184 Okänt 
 

 Okänt. Vi ber verksamheterna uppvisa protokoll från den senaste 5- 
 

185 
årsbesiktningen när vi gör tillsynsbesök. Om det inte gjorts 5-årsbesiktning inom 

 

rätt intervall kräver vi att verksamheten genomför en 5-årsbesiktning och skickar 
 

 
 

 in besiktningsprotokollet till miljökontoret. 
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186 Okänt 
 

187 ** 
 

188 Okänt 
 

189 *** 
 

190 Ca 50% 
 

191 Oklart men gissningsvis 10 - 15 st. 
 

192 *** 
 

193 0 st 
 

194 Okänt 
 

195 Okänt 
 

196 Okänt 
 

197 Av dessa 43 verksamheter har de genomgått 5-årsbesiktning. 
 

198 *** 
 

199 34 st 
 

200 Okänt 
 

201 Okänt 
 

202 Ca 100 st 
 

203 Okänt 
 

204 Okänt 
 

205 Denna uppgift går ej att få ut ur vårt register. Är en del av ordinarie tillsynen. 
 

206 Av de 19 är det endast 5–7 stycken som gör besiktningen. 
 

207 Okänt 
 

208 12 st 
 

209 80% 
 

210 9 st 
 

211 ** 
 

212 15 st 
 

213 Okänt 
 

214 Ca 40 st 
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215 ** 
 

216 5 - 6 st 
 

217 *** 
 

218 Okänt 
 

219 Okänt 
 

220 Okänt 
 

221 Okänt 
 

222 Okänt 
 

223 Okänt 
 

224 Okänt 
 

225 Okänt 
 

226 ** 
 

227 
Här får det bli en uppskattning - ett 15-tal verksamheter bedöms ha utfört 5- 

 

årsbesiktningar. 

 

 
 

228 ** 
 

229 Efter tillsyn år 2017–2019 ska alla ha utför besiktning. 
 

230 31 st 
 

231 Okänt 
 

232 Ca 10 st 
 

233 3 st 
 

234 ** 
 

235 Okänt 
 

236 
Vi har fokuserat på fordonstvättar med oljeavsklijare då utgående vattnet avleds 

 

till sprillvattennätet. 

 

 
 

 237 Okänt 

 238 1 st 

 239 Alla som har fått tillsyn och har OA som är äldre än 5 år har utfört. 

 240 Ca 5 st vad vi vet så här långt. 
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 241 Okänt 

 242 Okänt, men kontrollerar att det är utfört vid tillsyn eller klagomål. 

 243 Okänt 

 244 Okänt pga. det inte går att göra en sökning i deras ärendesystem. 

 245 Gissningsvis 5 % 

 246 *** 

 247 ** 

 248 ** 

   

 Nr Antal gånger 5-års besiktning har genomförts. 

 1 Okänt 

 2 Okänt 

 3 

De flesta har gjort en, men de större verksamheterna har oftast gjort flera enligt 

intervall. 

 4 Okänt 

 5 Okänt, ej sökbart i deras nuvarande system. 

 6 * 

 7 0 ggr 

 8 Okänt 

 9 Okänt 

 10 Okänt 

 11 1 gång 

 12 Okänt 

 13 Okänt 

 14 Okänt 

 15 ** 

 16 ** 

 17 Okänt 

 18 ** 
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29 *** 
 

30 ** 
 

31 Okänt 
 

32 1 gång 
 

33 Okänt 
 

 Det är sannolikt en mindre andel av ovanstående. Större tvättar har förmodligen 
 

 hållit intervallet. Jag tänker mig att detta kommer att utvecklas till att bli en 
 

34 självklarhet även för andra verksamheter framöver eftersom tillsynsmyndigheter 
 

 kommer att ställa krav på löpande femårsbesiktningar i större omfattning än 
 

 tidigare. 
 

35 Okänt 
 

36 Okänt 
 

37 ** 
 

38 Okänt 
 

39 Okänt, finns inte registrerat i deras system. 
 

40 Okänt 
 

41 ** 
 

 19 Okänt, de kan bara lägga in när senaste besiktning är utfört. 

 19 Okänt 

 20 

Här svarar jag att de flesta VU inte kände till kravet på 5-års kontroll av OA. 

Majoriteten gjorde sin första 5-års besiktning i samband med vårt projekt.  

 21 1 gång 

 22 Okänt 

 23 ** 

 24 ** 

 25 ** 

 26 Okänt 

 27 Okänt 

 28 *** 
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42 *** 
 

43 Ca 70% (sällan tillsyn) Ca 95% (regelbunden tillsyn) 
 

44 Okänt 
 

45 ** 
 

46 1 gång 
 

47 *** 
 

48 Okänt 
 

49 *** 
 

50 1 gång 
 

51 1 gång 
 

52 *** 
 

53 Okänt 
 

54 ** 
 

55 Okänt 
 

56 Okänt 
 

57 1 gång 
 

58 - 
 

59 Okänt 
 

60 
Har ingen siffra på det, men min gissning är att den absoluta majoriteten gjort 

 

max en 5-års besiktning. 
 

 
 

61 Okänt 
 

62 Okänt, går inte att söka ut i ärendesystemet. 
 

63 Okänt 
 

64 Okänt 
 

65 1 gång 
 

66 Okänt 
 

67 Okänt 
 

68 Okänt 
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69 Okänt 

70 Kanske 1 gång 

71 Okänt 

72 Okänt 

73 Okänt 

74 1 gång 

75 *** 

76 Okänt 

77 ** 

78 * 

79 1 gång 

80 ** 

81 De flesta har inte gjort förrän vi har tillsyn och informerar/ställer krav om det. 

82 För omfattande fråga. 

83 *** 

84 Okänt 

85 En del har gjort det 2 ggr. 

86 Okänt 

87 Inga/Okänt 

88 Okänt 

89 *** 

90 Okänt 

91 Okänt 

92 Okänt 

93 Inga kända 

94 ** 

95 Inga kända 

96 * 

97 Okänt 
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98 Går inte att söka ut i systemet men gissningsvis 1 - 2 ggr. 

99 Okänt 

100 0 ggr 

101 Okänt 

102 Teknik har inte tillsyn. 

102 Kontrolleras löpande på våra tillsynsobjekt som har OA. 

103 Okänt 

104 Okänt 

105 1 gång 

106 Okänt 

107 Okänt, finns inte med i deras checklista innan år 2015. 

108 *** 

109 Okänt 

110 1 gång 

111 Alla har utfört det 1 gång och i några enstaka gånger har det gjort 2 ggr. 

112 Okänt 

113 0 - max 2 ggr gissningsvis. 

1114 1 gång 

115 Okänt 

116 1 gång 

117 Okänt 

118 Okänt 

119 Okänt 

120 Okänt 

121 Fler än 1 gång. 

122 Okänt 

123 Okänt 

124 Okänt 

125 Okänt 
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126 Okänt 

127 1 gång 

128 Okänt 

129 Okänt 

130 Okänt 

131 Okänt 

132 Okänt 

133 Okänt 

134 Okänt 

135 * 

136 Okänt 

137 Okänt 

138 Okänt 

139 Kanske 2 ggr 

140 ** 

141 ** 

142 Okänt 

143 Okänt 

144 Okänt 

145 Okänt 

146 *** 

147 Okänt 

148 ** 

149 ** 

150 1 gång 

151 1 gång 

152 Okänt, svårt att få fram uppgifterna. 

153 *** 

154 Okänt 
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155 1–3 ggr 

156 1 gång 

157 ** 
 

158 
De verksamheter som vi känner till har genomfört en första 5-års besiktning, men 

 

det börjar bli aktuellt med en ny för flera verksamheter. 

 

 
 

159 ** 
 

160 Okänt 
 

161 *** 
 

162 Okänt 
 

163 Okänt 
 

164 2 ggr 
 

165 Okänt 
 

166 Okänt 
 

167 Okänt 
 

168 Okänt 
 

169 *** 
 

170 Under vilken tidsperiod. Återkom med svar. 
 

171 Okänt 
 

172 
Det är först under senaste 3 - 4 åren som vi har uppmärksammat VU att 

 

genomföra det. Innan har det skett på eget bevåg. 

 

 
 

173 Okänt 
 

174 Okänt 
 

175 1 gång 
 

176 Okänt 
 

177 *** 
 

178 Okänt 
 

179 Okänt 
 

180 Okänt 
 

181 ** 
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182 ** 
 

183 ** 
 

184 
Oklart. I de allra flesta fallen max 1 gång. Någon enstaka har hunnit med någon 

 

mer gång. 

 

 
 

185 Okänt 
 

186 Okänt 
 

187 ** 
 

188 Okänt 
 

189 *** 
 

190 Okänt 
 

191 Okänt 
 

192 *** 
 

193 Okänt 
 

194 Okänt 
 

195 Okänt 
 

196 Okänt. De flesta verksamheterna har nog bara gjort en till två kontroller. 
 

197 Okänt 
 

198 *** 
 

199 Okänt 

200 Det varierar bland verksamheterna, allt från noll upp till tre gånger. 

201 Okänt 

202 1 gång 

203 Okänt 

204 Okänt 

205 1 gång 

206 Okänt och inget som diskuteras vid tillsynen. 

207 Okänt 

208 1 gång 

209 Okänt 
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210 Okänt 

211 ** 

212 1 gång 

213 Okänt 

214 Mellan 1–2 ggr 

215 ** 

216 Okänt 

217 *** 

218 Okänt 

219 0–2 ggr 

220 Okänt 

221 Okänt 

222 Okänt 

223 Okänt 

224 Okänt 

225 Okänt 

226 ** 

227 Det är nog bara enstaka verksamheter som har utfört fler än en 5-års besiktning. 

228 ** 

229 1 gång 

230 Okänt 

231 Okänt 

232 Okänt 

233 Inte mer än en gång. 

234 ** 

235 Okänt 

236 Skiftande beroende på verksamhetsutövare 

237 Okänt 

238 Okänt 

239 Okänt, kanske 1–2 ggr. 
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240 Okänt 

241 Okänt 

242 Okänt, går inte att söka ut i systemet. 

243 

Miljökontoret har främst undersökt verksamheters egenkontroll och 

tömningsrutiner. 

244 Okänt 

245 Okänt 

246 *** 

247 ** 

248 ** 
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Slam- och oljeavskiljare 

 

 

Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

den 19 december 2013 

Bilaga 4 – Slam- och oljeavskiljare 
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Slam- och oljeavskiljare 
 
 
 
 

Samverkan kring tillsyn av slam- och oljeavskiljare 

Den 28 maj 2013 träffades miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Hallands kommuner för att uppnå 

samsyn kring tillsynen av slam- och oljeavskiljare. Detta dokument är en sammanställning av de 

frågor som diskuterades och där samsyn nåddes. 

Mer information om oljeavskiljare kan du läsa i Naturvårdsverket Oljeavskiljare Fakta 8283 Februari 

2007. 

 
 

Varför behövs slam- och oljeavskiljare? 

Spillvatten från verksamheter såsom verkstäder, bensinstationer, industrier och liknande innehåller 

ofta skadliga ämnen vilka ger upphov till problem och störningar i ledningsnät och reningsverk. I 

ledningsnät kan utsläppen ge upphov till igensättning eller korrosion på grund av hög 

slambelastning. Reningsverken kan få försämrad rening då olja och lösningsmedel påverkar den 

biologiska processen. Utsläpp i en sjö, bäck eller hav kan ge direkt förgiftning eller bioackumulering av 

skadliga ämnen. Även hälsorisker för de som jobbar i reningsverk eller med ledningsnät uppkommer i 

samband med negativa effekter av kolväteföreningar. 

För att minska de här problemen låter man spillvattnet gå igenom en oljeavskiljare. Områden 

där man använder sig av oljeavskiljare kan till exempel vara verkstäder, bensinstationer, 

fordonstvättar, garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, industrier m.fl. 

Oljeavskiljaren skiljer ut de vätskor som har en densitet lägre än 0,95 kg/dm3 dvs. vätskor med lägre 

densitet än vatten. För att vätskorna ska skiljas ut får de inte vara emulgerade eller vattenlösliga. 

Avskiljningen bygger i princip på att vätskor med ovan nämnda egenskaper stiger upp och lägger sig 

ovanpå vattenytan, till följd av tyngdkraften. Droppstorleken (vätskans fördelning i vattnet) avgör hur 

snabbt vätskan tar sig upp till ytan vilket utnyttjas i olika typer av avskiljare. 

 
 

Olika typer av slam- och oljeavskiljare 

Det finns flera typer av avskiljare. Eftersom utsläppen från verksamheter varierar är det svårt att ge en 

generell lösning på vilken typ av avskiljning som krävs. Två typer av avskiljare som ofta nämns är 

normalgravimetrisk avskiljare och koalescensavskiljare. 
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Gravimetrisk oljeavskiljare 

Oljeavskiljare har ofta en inledande del för avskiljning av slam. Spillvattnet kommer in genom ett 

rör i tankens slamavskiljningsdel där större slampartiklar sjunker till botten. Slamavskiljarens 

uppgift är att avskilja huvuddelen av det fasta materialet som följer med vattnet. En del av de 

mindre partiklarna avskiljs först i oljeavskiljningsdelen. I oljeavskiljningsdelen stiger de lätta 

vätskorna uppåt och lägger sig ovanpå vattnet som ett oljelager. Oljan hålls kvar av en skärm eller 

annan anordning som vanligen går 15–20 cm under ytan. Vattnet som lämnar oljeavskiljaren går ut 

under skärmen, och vidare ut genom ett rör eller en utloppsränna. Efter oljeavskiljaren går vattnet 

vidare antingen till ett reningsverk på plats, till kommunalt reningsverk eller leds till en recipient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Principskiss över en gravimetrisk oljeavskiljare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gravimetrisk oljeavskiljare – Klass II avskiljare 

 

Koalescensavskiljare 

För att få en bättre avskiljningsförmåga, speciellt vid instabil emulgerad olja, används en koalesator i 

avskiljaren. Med en koalescensavskiljare har man förutsättningar att avskilja mindre oljedroppar, och 

därigenom få en bättre rening. Detta görs igenom att små droppar slås ihop och bildar större 

aggregat som stiger snabbare till vattenytan. En koalesator kan utgöras av lameller, rörfilter eller 

porösa filtermattor. Koalesatorn bildar ytor där sammanslagning av små oljedroppar till större sker. 
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2 
 
 
 
 
 
 

 

Principskiss över hur de små oljedropparna sammanslås till större oljedroppar, som flyter upp till ytan. 

 

Grunden för avskiljning av olja i en oljeavskiljare är att oljedropparna ska hinna stiga till ytan under 

den tid den oljehaltiga vätskan passerar genom avskiljningsvolymen. 

Stighastigheten för de minsta dropparna som förekommer ligger till grund för 

dimensioneringen. Ytbelastningen ska vara mindre än stighastigheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principskiss över en koalesator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oljeavskiljare med koalecensfilter – Klass I avskiljare 
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Standard för oljeavskiljare, SS-EN 858 

För oljeavskiljare finns en europeisk 

standard som är antagen som svensk 

standard från 2003, SS-EN 858. De kan 

köpas från Svensk Standard, 

www.sis.se. Sverige har åtagit sig att 

följa riktlinjerna i denna standard, 

men det finns ingen juridisk skyldighet 

att följa en standard. 

Tillsynsmyndigheten kan dock 

använda specifika delar av standarden 

i upprättandet av 

förelägganden vid handläggning av enskilda ärenden och blir då bindande. 

SS-EN 858-1 innehåller principer för produktutformning, provning, märkning och 

kvalitetskontroll. 

SS-EN 858-2 innehåller dimensioneringsanvisningar, nominell storlek, installation, drift och underhåll. 

Avskiljare som är tillverkade enligt standarden, kan vara av klass I eller klass II. 

En klass II avskiljare är utformad så att oljehalten i utgående vatten max får vara 100 mg olja/liter, och 

används vid rening i enkla driftsfall. 

Avskiljare i klass I är utrustade med koalesator, och ska klara en avskiljningsgrad på 5 mg olja/liter 

utgående vatten. Klass I-avskiljare används vid högre reningskrav eller där mekaniska emulsioner 

förekommer. 

Naturvårdsverkets tidigare krav, SN 1975:10 

RA 1975:10 gällande dimensionering och installationskrav upphävdes 2004-04-13 och har ersatts 

med CEN normen SS EN 858. Avskiljargraden i RA 1975:10 baserades på en beräknad uppehållstid och 

utgick från typen av verksamhet där avskiljaren installerades. Denna typ av avskiljare var inte försedd 

med koalesator. Detta resulterade att avskiljare enligt RA 1975:10 måste vara mångdubbelt större än 

avskiljare enligt SS EN 858 klass I för att klara samma utsläppsnivåer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Kräva Klass I eller Klass II? 

Grundprincip 

 

Nybyggnation 

Vid nyinstallation av oljeavskiljare gäller grundprincipen ovan. Exempel på verksamheter som ska ha 

klass II – avskiljare är verkstäder (utan tvätt), garage och parkeringshus. 

Tänk på att informera om att anmälan kan krävas, vid installation av oljeavskiljare, enligt plan- och 

bygglagen (10 kap 3 § punkten 2 i PBL) 

Det vara lämpligt att, innan installation av en oljeavskiljare sker, utföra en provtagning på utgående 

vatten för att ta reda på sammansättningen. Vattnet från en verksamhet kan innehålla mineralolja 

men också olika typer av kemikalier eller syror som försvårar avskiljning. Vattnet kan också innehålla 

flytande partiklar som kan orsaka igensättning. 

Befintliga verksamheter 

Traditionella avskiljare (Klass II) kan godtas vid befintlig verkstadsverksamhet, där inget kontinuerligt 

utsläpp av ”processavloppsvatten” sker. Avskiljaren ska då vara en säkerhet vid oförutsett oljespill och 

läckage. En grundläggande princip är att endast smältvatten 

från fordon får avledas till golvavlopp i verkstäder. Verksamheter kan vid enstaka tillfällen få spola av 

fordon som till exempel truckar och maskiner. Rengöringsmedel och högtryckstvätt får då ej 

användas. Exempel på verksamheter där detta kan vara aktuellt är mindre fordonsverkstäder, 

mekaniska verkstäder och maskinstationer. Vid fordonstvätt samt för dagvatten där utsläpp sker 

kontinuerligt och direkt till recipient ska Klass I-avskiljare användas. 

Olja, kemikalier och annat flytande farligt avfall får inte hällas ut i golvavlopp även om avloppet är 

kopplat till oljeavskiljare. Skurvatten får inte heller hällas ut i golvavlopp, om verksamheten inte 

genom provtagning kan visa att det är ok. 

Dimensionering 

Olje- och slamavskiljare ska vara tillräckligt dimensionerade för den aktuella verksamheten. Många 

tappställen, stora dagvattenytor mm kräver avskiljare med större kapacitet. En grundregel är att 

avskiljaren ska vara dimensionerad för det maxflöde som kan komma att belasta den. I SS-EN 858 

beskrivs hur man räknar på dimensionering i varje enskilt fall. 

 
Klass I -avskiljare om vattnet går till dagvattennätet. Exempel bensinstationer 

 
Klass I – avskiljare om vattnet går till spillvattennätet och det används rengöringsmedel och/eller 
högtryckstvätt. Om fordonstvätt sker kontinuerligt bör reningsanläggning vara aktuellt istället för 
endast Klass I-avskiljare. 

 
Klass II – avskiljare om vattnet går till spillvattennätet och det inte används rengöringsmedel 
och/eller högtryckstvätt. Exempel verkstäder (utan tvätt), garage och parkeringshus 
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Det är verksamhetsutövarens ansvar att visa hur man uppfyller dimensioneringskraven. 

 

Egenkontroll 

SS-EN 858 säger följande om drift, kontroll och underhåll: 
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I en 6 - månaders kontroll kontrolleras följande av en sakkunnig person: 

1. Slamfång 
Uppmätning av slamnivå. 

 

2. Avskiljare 
a) Uppmätning av oljeskikt 
b) Kontroll av automatisk avstängning 
c) Kontroll av nivålarmets funktion 
d) Kontroll och rengöring av koalesator. Utbyte av 
filter vid behov. Kontroll av nivå före/efter 
koalesator under drift 

 

3. Provtagningsbrunn 
a) Rengöring av brunn och utloppsrännan. 

Upptäckta fel ska omgående åtgärdas och större 
avlagringar ska tas bort. Driftjournaler ska föras. 
Tömning och rengöring av avskiljaren ska göras om 
detta behövs t.ex. vid mycket slam. 

 
 

Kontrollerna bör göras även om avskiljaren inte är tillverkad enligt standarden. I produktblad för 
oljeavskiljare brukar det finnas ett avsnitt om skötselanvisningar och egenkontroll, som är bra att 
hänvisa till. 

 
Kontroll av slam- och oljenivån bör göras oftare, speciellt om verksamheten önskar ett längre 
tömningsintervall än en gång om året. 

 

Dokumentation 

 
 
 
 

Exempel på journalblad 

 
Enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll ska anmälningspliktiga 
verksamheter ha dokumenterade rutiner för kontroll, mätningar och tömning för 
oljeavskiljaren. Resultatet av utförda kontroller, mätningar och tömningar ska journalföras. 

För ej anmälningspliktiga verksamheter bör resultatet av utförda kontroller, mätningar och 
tömningar journalföras. Detta får avgöras från fall till fall. 
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Mätning av slamskikt 

Tjockleken mäts med kontrollrör eller genom pejling med en graderad sticka som förs ner i slamlagret. 

Vid pendling av stickan känner man var slamlagret börjar genom att motståndet ökar. Nivån läses av 

på stickan, som därefter förs ner till botten av avskiljaren. Blir slamskiktet för tjockt så påverkar det 

flödeshastighet och uppehållstiden i oljeavskiljaren. Detta medför att oljan inte hinner avskiljas innan 

spillvattnet rinner ut från oljeavskiljaren. I produktbladet för avskiljaren framgår vid vilken tjocklek 

på slamskiktet den bör tömmas. Slamlarm kan även installeras. 
 

 

 

Mätning av oljeskikt 

Tjockleken kan mätas med kontrollrör eller genom att en speciell vattenpasta, som skiftar färg vid 

kontakt med vatten, gnids på en pejlsticka. Stickan förs ned en bit i avskiljaren och tas upp igen, 

varpå oljeskiktet mäts. I produktbladet för avskiljaren framgår vid vilken tjocklek på oljeskiktet den 

bör tömmas. Det finns också genomskinliga kontrollrör, med bottenventil, som förs ned i avskiljaren 

(ventilen öppen) och tas upp (ventilen stängd). I princip få man upp ett prov som utgör ett vertikalt 

tvärsnitt av slam-, vatten- och oljefaserna i avskiljaren. 
 

 

 

Kontroll av automatiska avstängningsventilen 

För att uppfylla kraven i SS-EN 858 ska oljeavskiljaren vara utrustad med automatisk 
avstängningsventil som stänger avskiljaren vid uppnådd lagringsvolym. Vid 
stängning av utloppet kan dämning uppstå och ett larm som varnar för detta kan installeras. 

 
 
 
 

8 

 
Kravet enligt SS-EN 858, är att slamnivån ska mätas var sjätte månad. 

Slamskiktets tjocklek bör kontrolleras regelbundet i samband med mätning av oljeskiktet. 
Kontroll av slamnivån bör göras ofta om verksamheten önskar ett längre tömningsintervall än en 
gång om året. Kontrollen bör journalföras. 

 
Kravet enligt SS-EN 858, är att oljenivån ska mätas var sjätte månad. 

Oljeskiktets tjocklek bör kontrolleras regelbundet i samband med mätning av slamskiktet. 
Kontroll av oljenivån bör göras ofta om verksamheten önskar ett längre tömningsintervall än en 
gång om året. Blir oljeskiktet för tjockt så passerar avloppsvattnet utan att oljan stannar i 
avskiljaren. Kontrollen bör journalföras. 
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Automatisk avstängningsventil som stänger avskiljaren vid uppnådd lagringsvolym. 

 

 

 

 

Funktionskontroll av nivålarm 

Kravet enligt SS-EN 858, är att det ska finnas 
övervakningslarm för oljeskikt och dämning. 

 

Skiktgivare: Larmar vid maximal oljenivå 
Slamgivare: Larmar vid maximal slamnivå 
Dämningslarm: Larmar vid översvämning i 

avskiljaren 

 

Övervakningslarm för oljeskikt 
Oljeavskiljare ska ha larm (både optiskt och akustiskt) för maximal oljenivå. Larmskåpet ska placeras 

på en sådan plats där anställda vistas kontinuerligt. En grön lysdiod indikerar normalt tillstånd, röd 

lysdiod att larmet gått och att 

tömning krävs. Vid normal drift befinner sig givaren i ledande vätska (vatten). 

Då givaren befinner sig i icke ledande omgivning (t.ex. olja eller luft) avges ett 

larm. 

I bruksanvisningen till larmet ska det anges vilken nivå/höjd som 

larmet ska hängas. Vissa larm har en markering som anger nivån. Om bruksanvisning saknas, ska 

givaren placeras så att den larmar en tid innan avskiljaren är helt full, motsvarande ca 80 % av 

förvaringskapaciteten. Detta innebär vanligtvis en placering i intervallet 15–20 cm under ytan. 

Funktionskontroll kan ske genom att larmsonden tas upp och sänks ned i en behållare med olja. 

Torka av och sänk ned i vatten för att se att larmet stängs av. Ta upp larmsonden och torka av den för 

att se att larmet varnar i luft. Det finns också larm som varnar för stor slamvolym och/eller dämning. 

Dämningslarm (högnivålarm) installeras när avskiljaren är försedd med automatisk avstängningsventil. 

Om dämningslarmet går, krävs omedelbar tömning. 

 
Kravet enligt SS-EN 858, är att den automatiska avstängningen ska kontrolleras var sjätte 
månad. 
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Kontroll och rengöring av koalesator 

För att upptäcka igensättning av koalesatorduken görs en synkontroll av vattenståndet före och efter 
koalesatorn när avskiljaren arbetar. Om vattennivån är högre på ena sidan om koalesatorn än på den 
andra sidan, så måste koalecensfiltret rengöras alternativt bytas ut. Vattennivån ska vara lika hög på 
båda sidorna om koalesatorn, då rinner spillvattnet igenom filtret som det ska. 

 

 
 

 
Igensatt lamellfilter. Dessa filter bör tas 

upp och rengöras en gång om året. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lamellfilter efter rengöring 

och montering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provtagningsbrunn 
Rengöring av provtagningsbrunn och utloppsrännan ska ske. Detta kan göras med högtryckstvätt och bör 
framförallt genomföras omedelbart före provtagning.

 
Kravet enligt SS-EN 858, är att larmfunktionen ska kontrolleras var sjätte månad. 

Larmfunktionen bör kontrolleras regelbundet i samband med mätning av slam- och oljeskiktet. 
Resultatet av utförda kontroller bör journalföras. 

 
Kravet enligt SS-EN 858, är att koalesatorn ska kontrolleras var sjätte månad. Det ska ske kontroll av 
nivå före/efter koalesator under drift. 
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Tömning 

 

I praktiken är det för mindre verksamheter, t.ex. fordonsverkstäder utan processvatten, ofta både 
onödigt och ekonomiskt orimligt att tömma så ofta som en gång om året, eftersom avskiljarens 
maxkapacitet inte är nådd. Det är heller inte miljömässigt försvarbart, då en tömning innebär tunga 
transporter, kanske bara av vatten som skickas för behandling som farligt avfall. 

 
Det är viktigt att följande saker kontrolleras efter en tömning: 

• att avskiljaren är fylld med vatten 
• att avstängnings ventil har flytläge 
• att larmgivaren når ca 10 cm under vätskenivå vid fylld avskiljare 
• att funktionstest av larm är utfört. Funktionstest utförs genom att lyfta givaren ur 

vattnet. Larmet skall då utlösas och avge ljus- och ljudsignal. När givaren åter 
nedsänks i vattnet ska ljus- och ljudsignal upphöra. 

• att dämningslarmet aktiveras när det sänks ned i vatten 

 

Kravet enligt SS-EN 858, är att provtagningsbrunnen ska rengöras var sjätte månad. 

 
Oljeavskiljaren ska tömmas regelbundet, minst en gång per år och extra vid behov. Oljeavskiljaren 
kan tömmas mer sällan om olje- och slamskiktets tjocklek kontrolleras regelbundet och kontrollen 
journalförs samt att kontrollen visar att olje- och slamskiktets tjocklek ligger under de nivåer för 
tömning som tillhandahålls av tillverkaren. Äldre avskiljare har generellt sett en lagringskapacitet på 
5 cm olja och 15–20 cm slam. Enligt SS-EN 858 rekommenderas tömning när 50 % av slamvolymen 
eller 80 % av oljeavskiljarens förvaringskapacitet uppnås (detta för slam- och oljeavskiljare som är 
dimensionerade enligt SS-EN 858). 

 
Genom att regelbundet, förslagsvis till en början en gång per månad, mäta slam- och oljelagrets 
tjocklek i avskiljaren, kan verksamhetsutövare bättre precisera när tömning av avskiljaren är 
nödvändig. Mätningsintervallet kan justeras efter erfarenhet av hur snabbt det fylls på med slam 
och olja. 

Verksamheten ska ha rutin att kontrollera att oljeavskiljaren är fylld med vatten efter tömning. 

Uppsamlad spillolja ska transporteras och omhändertas som farligt avfall, d.v.s. det ska finnas 
journalföring och transportdokument. 

Sl
am

- 
o

ch
 o

lje
av

sk
ilj

ar
e 

| 
2

0
1

3
-1

2
-1

9
 



 

102 
 

Provtagning När? 

 

 

Vid äldre verksamheter finns ofta äldre gravimetriska (Klass II) avskiljare, som inte är tillverkade enligt 
standarden. Om verksamheten kontinuerligt släpper ut 
”processavloppsvatten” eller bedriver någon form av tvätt, ska verksamheten visa att oljeavskiljaren 
är rätt dimensionerad och att de har en god egenkontroll. Prov bör tas på utgående vatten. Detta 
görs genom att ta bort pluggen på rör för utgående vatten och föra ner röret till uppsamlingskärlet. 
Om det inte finns någon plugg, kan ett hål borras i röret för utgående vatten och en plugg sedan 
sättas i hålet när provtagningen är klar. Om oljeindex överskrider riktvärdena, kan krav ställas på 
installation av Klass I-avskiljare enligt standarden, alternativt förbud mot tvätt under aktuella 
omständigheter. Resultat av provtagning är vägledande för eventuella åtgärdsbehov. 

 
Provtagning av utgående vatten från slam- och oljeavskiljare bör krävas från 
bensinstationer som släpper vatten till dagvattennätet. 

 
Det kan vara lämpligt att, innan installation av en oljeavskiljare sker, utföra en provtagning på 
utgående vatten för att ta reda på dess sammansättning. Vattnet från en verksamhet kan innehålla 
mineralolja men också olika typer av kemikalier eller syror som försvårar avskiljning. Vattnet kan också 
innehålla flytande partiklar som kan orsaka igensättning. 
 

Provtagare 

 

 

Överskridande av gränsvärden 

 

 

12 

 
Provtagning av utgående vatten från slam- och oljeavskiljare kan krävas av verksamheter med 
slam- och oljeavskiljare med eller utan provtagningsbrunn. Provtagning är ett bra funktionstest. För 
att mäta slam- och oljeavskiljarens täthet är en besiktning motsvarande 5 årsbesiktning ett bättre 
alternativ. 

Provtagning får ske tidigast en månad efter tömning, eftersom tömningen försämrar funktionen 
ett tag efter tömningen. Provet blir därmed ej representativt. 

 
Provet ska tas av ackrediterad provtagare eller av person med motsvarande kunskap. Provtagning kan 
bestå av t.ex. vecko- eller dygnsprov, beroende på verksamhetens omfattning. 

 
Om det finns en misstanke att provet inte var representativt ska ett omprov göras. Om provet bedöms 
vara representativt, ska verksamheten lämna en åtgärdsplan. När åtgärder är utförda kan ett nytt 
prov tas. 
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5-årsbesiktning 

I SS-EN 858 anges att en större besiktning av oljeavskiljare ska göras med intervaller på maximalt fem 
år. I en så kallad ”5-årsbesiktning” kontrolleras följande: 

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

Dokumentation av rengöring och underhåll ska finnas och visas för myndigheterna på begäran och ska 
innehålla anteckningar om särskilda händelser (t.ex. reparationer, olyckor). Besiktningen ska utföras 
av ett ackrediterat företag eller av företag med motsvarande kunskap. 

 
Vid en ”5-årsbesiktning” måste minst följande punkter provas, kontrolleras och protokollföras. 

Uppgifter om: 
• Ort 
• Användare (företag eller privatperson) 
• Anläggningens komponenter (utrustning) 
• Uppdragsgivare 
• Kontrollant 
• Ansvarig Myndighet 
Kontroll av: 
• Säkerhet mot läckage av olja från avskiljaranläggningen 
• Förhöjning, oljan får inte nå betäckningen 
• Flottörventil 
• Larmutrustning 
• Dimensionering 
• Täthetsprovning 
• Generell översyn av anläggningens skick 

 

Detta bör ingå i en ”5-årsbesiktning”: 
• Räkna antal tappkranar, högtryckstvätt m.m. (underlag för dimensionering) 
• Funktions/densitetskontrollkontroll av avstängningsventil 
• Tömning/rengöring av oljeavskiljare och visuell kontroll nere i avskiljaren 
•Funktionskontroll av oljeskiktlarm 
• Kontroll av koalesator 
• Lasermätning av väggar, skärmar, rör m.m. 
• Dokumentering 
• Fotografering 
• Plugga alla inkommande rör, fylla upp avskiljaren, täthetskontroll från 30 min till 6 timmar. 

Normalt fallet är ca 1,0 - 2,5 timmar och tömma ner avskiljaren och ta bort alla pluggar 
• Fylla upp avskiljaren 
• Redigering av bilder samt skicka underlag till kund/Miljökontor 
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Protokoll från en 5 års besiktning utförd av Ragn Sells. Här 

anges samtliga mått tagna i avskiljaren, samt vilka delar av 

oljeavskiljaren som är fotograferade. Samtliga mått mäts med 

laser för maximal mätnoggrannhet. Även tiden för 

täthetskontrollen anges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principskiss över var foto tas i samband 

med 5 årsbesiktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täthetsprotokoll för en otät oljeavskiljare Täthetsprotokoll för en tät oljeavskiljare 

 
 
 
 
 

 

Sl
am

- 
o

ch
 o

lje
av

sk
ilj

ar
e 

| 
2

0
1

3
-1

2
-1

9
 



 

105 
 

 

Kravet enligt SS-EN 858, är att avskiljarsystemet ska tömmas och en allmän kontroll som täcker in 
följande delar ska utföras med intervaller på maximalt fem år: 

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

 

Anmälningspliktiga verksamheter med oljeavskiljare bör utföra denna 5-årsbesiktning: Steg 1 
Bensinstationer 

Steg 2 Fordonstvättar 

Steg 3 Verksamheter som släpper ut spillvatten via en oljeavskiljare 

Först ska verksamheterna informeras om att de bör utföra 5 årsbesiktning, om de inte avser att utföra 
besiktningen ska ett beslut med föreläggande om att utföra 5- årsbesikningen lämnas till 
verksamheten. Verksamheten få ett år på sig att utföra 5 årsbesiktningen. (T.ex. Ragn Sells kan utföra 
en sådan kontroll inom 3 månader) 

Om det framkommer att brister vid 5-årsbesiktningen ska åtgärder vidtas. Om inte åtgärder vidtas ska 
ett beslut med föreläggande om att vidta åtgärder lämnas till verksamheten. 

 
 
 
 
 

Utdömande av oljeavskiljare 

Provtagning av utgående spillvatten är ett bra funktionstest, men för att mäta slam- och 
oljeavskiljarens täthet är en besiktning 
motsvarande 5 årsbesiktning ett bättre 
alternativ. Detta är ofta aktuellt att 
kontrollera på äldre slam- och oljeavskiljare, 
då det förekommer att de är otäta och läcker 
olja till mark och grundvatten. Med äldre 
slam- och oljeavskiljare menas de som är 
cirka 50 år gamla och/eller är 
dimensionerade enligt Naturvådsverket 
1975:10 (uppehållstid på cirka två timmar). 

 

Typiskt läckage på äldre avskiljare. 

Gummipackningen har sedan länge 

vittrat sönder med in/utläckage som följd. 

Dessa avskiljare döms alltid ut. 
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Ansvar vid flera verksamheter till samma oljeavskiljare 

 

Vem ska man rikta föreläggandet till vid brister vad gäller oljeavskiljare? 

Mark- och miljödomstol 2011-M 2649, 2011-M 2649 

En fastighetsägare blev förelagd att vidta provtagning för att säkerställa en oljeavskiljares 
funktion. Ett bilvårdsbolag hyrde fastigheten för sin verksamhet. Kommunen ansåg att föreläggandet 
skulle riktas mot fastighetsägaren dels då oljeavskiljaren utgjorde ett fastighetstillbehör för vilket 
fastighetsägaren hade det yttersta ansvaret och dels att fastighetsägaren skulle anses vara 
verksamhetsutövare. Provtagningen skulle även tas på allt som släpptes ut från fastighetens 
ledningar och inte bara från bilvårdsbolaget. Domstolen konstaterade att åtgärderna som skulle 
vidtas hade stark koppling till bilvårdsbolaget vilket hade rådighet och skulle betraktas som 
verksamhetsutövare. 
Föreläggandet hade sålunda riktats mot fel adressat. 
 

Tillsynsbesök 
 

 
Vid äldre verksamheter finns ofta äldre gravimetriska (Klass II) avskiljare, som inte är tillverkade 
enligt standarden. För att kunna bedöma dess funktionsduglighet och täthet krävs att 
verksamhetsutövaren utför en besiktning motsvarande en ”5-årsbesiktning”. Om det framkommer 
att brister vid besiktningen ska åtgärder vidtas. Om inte åtgärder vidtas ska ett beslut med 
föreläggande om att vidta åtgärder lämnas till verksamheten. 

Verksamheten ska även kunna visa situationsritning på fastigheten och visa att slam- och 
oljeavskiljaren är tillräckligt dimensionerade för den aktuella verksamheten. Om inte detta kan visas 
upp bör slam- och oljeavskiljaren dömas ut och ersättas av en mer lämplig för verksamheten. Prov kan 
tas på utgående vatten. Detta görs genom att ta bort pluggen på rör för utgående vatten och föra ner 
röret till uppsamlingskärlet. Om det inte finns någon plugg, kan ett hål borras i röret för utgående 
vatten och en plugg sedan sättas i hålet när provtagningen är klar. 

 
Fastighetsägaren är ansvarig för oljeavskiljaren om det är flera verksamheter kopplade till samma 
oljeavskiljare. Det är fastighetsägaren som har rådighet över oljeavskiljaren och ansvarar för att 
slam- oljeskiktet mäts, att den töms, att larmet kontrolleras och att kontrollera att utgående vatten 
klarar de riktlinjer för spillvatten som gäller enligt kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att 
upprätta avtal mellan honom/henne och verksamhetsutövarna. Om någon eller några av 
verksamheterna bidrar till att de riktlinjer för spillvatten som gäller enligt kommunen inte uppnås 
kan miljö- och hälsoskyddskontoret kräva att verksamheterna vidtar åtgärder. Det är 
verksamheterna som har rådighet över vad de släpper ut till spillvattennätet. 

 
Be att få titta på slam- och oljeavskiljaren vid ditt första besök av verksamheten eller vid personalbyte 
hos verksamheten. Viktigt att de kan visa att de har kunskap om oljeavskiljaren. 
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 Följande frågor kan ställas vid ett tillsynsbesök: 

Utsläpp till vatten 
• Vilka utsläpp till vatten har anläggningen? Är oljeavskiljaren kopplad till spill- eller 

dagvattenledning? 
• Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits? 
• Vilken reningsutrustning för utsläpp till vatten finns på anläggningen, utöver 

oljeavskiljare? 

• Förekommer skäroljor och/eller avfettningsmedel i verksamheten? 
• Vad händer om det sker ett stort utsläpp, finns rutiner? 

 

Oljeavskiljare 
• Finns avloppsritningar? 
• Känner verksamhetsutövaren till under vilka brunnslock oljeavskiljaren ligger? 
• Om det är flera brunnslock för oljeavskiljaren: Känner verksamhetsutövaren till 

- var på oljeavskiljaren de olika brunnslocken sitter? 
- vilket brunnslock som är vid den utgående sidan? 
- var prov tas på utgående vatten? 

• Är brunnarna märkta? 
• Hur sköts oljeavskiljaren? Finns skötselrutiner? 
• När skedde senaste rengöring av inre delar? Koalesator? Provtagningsbrunn? 
• Hur kontrolleras larmanordning? 
• Kan dokumentation på senaste tömningen uppvisas? 
• Finns tömningsavtal? 
• När skedde senaste besiktning av avskiljaren? 
• Hur vet verksamhetsutövaren att oljeavskiljaren fungerar? 
• Finns möjlighet att ta representativa prover på utgående vatten från 

oljeavskiljaren? 

• Görs provtagning av utgående vatten och följer man upp resultatet? Vilka 
slutsatser har man dragit av resultatet? 

 
Kemikalier 
• Vilka kemikalier används? Hur påverkar detta oljeavskiljarens funktion? 
• Hur vet man att de är lämpliga? 
• Hur förvaras kemikalier och farligt avfall? 

 

Avfall 

• Vilken transportör och vilken mottagare anlitar företaget för bortforsling av farligt 
avfall. Har dessa tillstånd för sin verksamhet? Upprättas transportdokument för 
transporterna? 

• Förs anteckningar över hanteringen av farligt avfall? 

 
Det är alltid viktigt att kontrollera transportdokument och journalföring över kontroll av larm samt 

mätning av slam- och oljeskiktsnivån. 
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Självspaltande tvättmedel 

Vissa av dagens avfettnings- och tvättmedel bildar oljeemulsioner, vilket gör att 

oljan inte avskiljs. Självspaltande eller självseparerande avfettningsmedel ska 

användas. 

Produkterna får inte innehåll organiskt förenade halogensammansättningar 
eller BTX- aromater. Endast rengöringsmedel som bildar temporärt stabila 
emulsioner med lätta vätskor och sedan bryts ned efter 
rengöringsprocessen ska användas. 

 

 

 

Oljefilter för brunn 

Brunnsfilterinsatser används i syfte att rena dagvatten från gator och 
markytor. Filtren läggs direkt under brunnsbetäckningen. På marknaden finns 
ett antal olika brunnsfilter och filtermassor vilka väljs utifrån lokala 
förutsättningar och behov, såsom typ av förorening som önskas avskiljas. 

 
Brunnsfilterinsatser vara ett bra alternativ för rening av dagvatten från 
parkeringsytor och bensinstationer där trafikintensiteten är lägre. Tillsyn och 
skötsel behövs för att inte filtren ska sätta igen av skräp och löv. 
Filtermaterialet behöver bytas ut regelbundet för att inte bli mättat och mista 
sin funktion. Användning av brunnsfilter kan inte betraktas som ett hållbart 
sätt att rena dagvatten då filtermaterialet sedan blir ett avfall som måste tas 
omhand. Läs mer om brunnsfilterinsatser för rening av vägdagvatten här. 

 

 

Bypass 

Där små mängder olja kan förväntas följa med dagvattnet (t.ex. 
utomhusparkeringar) brukar man dimensionera avskiljaren för ca 
10 % av det dimensionerade flödet för 2-års regn eller 5-års regn. 
Det mest förorenade vattnet vid regn, s.k. first flush, går genom 
oljeavskiljaren. Resterande del leds förbi avskiljaren med hjälp av 
en bypass-regulator. Med denna dimensionering passerar mellan 
80-90 % av allt årsvatten genom oljeavskiljaren. Att dimensionera 
för större flöden ger en liten ökning av genomflödet genom 
avskiljaren men till en stor kostnad. 

 

 

 
Kontrollera att det står ”bildar inga stabila mikroemulsioner” i säkerhetsdatabladet. 

 
Bypass bör finnas i oljeavskiljare för stora ytor utan tak som t.ex. utomhusparkeringar. Viktigt att 
det finns någon som ansvarar för skötsel av slam- och oljeavskiljaren. 
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Miljösamverkan Halland 

Samtliga länets kommuner och Region Halland samverkar genom 

Miljösamverkan Halland. 

Miljösamverkan Halland syftar till att effektivisera framför allt tillsynen inom 

miljö- och hälsoskydd och livsmedel i länet genom att samutnyttja 

medverkande aktörers kompetens och resurser och till att utifrån rådande 

lagrum säkra en likvärdig bedömningsgrund. 

Samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte 

och större möjligheter att gå på djupet i olika frågor och åstadkomma en 

långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Hallands län. 

Miljösamverkans insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt 

inriktade. Detta utesluter inte insatser med inriktning på information, 

riktlinjer, m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudmän 

Kommunerna i Halland och Region Halland 

Adress 

Region Halland, Miljösamverkan Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 

Webbplats 

www.regionhalland.se/miljosa

mverkan 

Utvecklare 

Teres Gustavsson Tel 035-17 98 39 teres.gustavsson@regionhalland.se 
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Vadstena kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej! 

Här kommer några svar från vår kommun. Hur redovisas dina svar – framgår det vilken kommun som svarat vad? 

  

1.       Vi har haft tillsyn på de verksamheter vi vet har en oljeavskiljare (C-verksamheter) men inte haft någon inventering där vi letat efter fler tänkbara 

verksamheter. 

2.       4 st 

3.       Osäkert, men vi har inte ställt det som krav hittills (0st) 

4.       Se ovan 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Projekttillsyn inom länet 2015. Löpande tillsyn på C-verksamheter.  

  

Med vänlig hälsning 

Martina Ståhl 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

................................................... 

 

Miljöavdelningen 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena 

Besöksadress: Klosterledsgatan 35 

 

Direkt: 0143-150 93 

Mobil: 070 382 46 66 

Växel: 0143-150 00 

 

Uppsala kommun Mottaget 2019-03-08 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Tillsyn av hur oljeavskiljare sköts ingår i den ordinarie tillsynen på verksamheter som har sådan. Vi har genomfört flera industriområdesinventeringar för att 

hitta nya icke-anmälningspliktiga verksamheter som ändå bör ha tillsyn. Då fångar vi ofta upp verksamheter som har oljeavskiljare.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inget register över oljeavskiljare men vi har totalt 276 st fordonsvårdsverksamheter i vårt tillsynsregister. Dessa har vanligtvis en eller flera oljeavskiljare. 

Därutöver finns det andra verksamheter, t.ex. avfallshanteringsanläggningar, som också har oljeavskiljare men de är färre och jag kan inte söka ut dem på ett 

relevant sätt ur vårt register.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 
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Denna uppgift går ej att ta ut ur vårt register. Att efterfråga/begära femårsbesiktning är dock en del av vår ordinarie tillsyn. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Beror förstås på verksamheten – är oljeavskiljaren yngre än fem år så ingen gång. Annars vanligen en gång.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Ett vanligt problem är att småverksamheter hyr lokaler och att de inte har någon egen rådighet över oljeavskiljaren och ingen kunskap om hur den sköts. 

Vid femårsbesiktningar har flera undermåliga oljeavskiljare upptäckts och antingen reparerats (om det bara varit t.ex. dämpskärmar som satt fel) eller bytts ut 

pga att de var otäta. 

Lessebo Kommun Mottaget 2019-03-08 

1.        Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

2015 beslutades att man inte skulle göra en fokuserad inventering, utan istället ta det som en del i den löpande tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Vi har 

kommit en bra bit men är inte helt klara. 

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

35 st 

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

12 st kända 

4.         Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

12 st kända 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det har varit väldigt olika status på olika verksamheter. Behovet av inventering och genomgång finns eftersom många oljeavskiljare inte är godkända och 

många har bristande egenkontroll och skötsel.  

6.         Övriga synpunkter? 

Eftersom inte alla anläggningar är genomgångna vet vi inte hur många av de 35 kända oljeavskiljarna som är kopplade till kommunalt spillvattennät. 

Eksjö Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej Christel, 

  

Jag fick i uppdrag att svara på dina frågor kring oljeavskiljare. Jag jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöenheten och det är ju vi som ansvarar för 

tillsynen vad det gäller miljöbalkens regler kring OA. Sen har ju även VA-huvudmannen ett tillsynsansvar i sitt uppströmsarbete och regler för påkoppling av 

kommunal spillvattenledning men jag gissar att det inte är det du syftar på. 
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1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 Nej, ingen regelrätt inventering av OA har skett på många år från vare sig tillsynsmyndigheten eller VA-huvudmannen. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Oklart, vi på miljöenheten jobbar med de kända verksamheterna och bedriver tillsyn gentemot de samma. I den tillsynen ingår kontroll,  frågeställningar och 

kravställning kring OA. Vi utgår alltså inte i vår tillsyn ifrån om de har OA eller inte utan vilken verksamhetstyp det är, ex. fordonstvättar, fordonsverkstäder, 

drivmedelshanterare osv. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 Jag har i dagsläget ingen siffra på denna kategori heller. Man kan väl säga som så att arbetet från verksamhetsutövarnas sida har börjat att ta fart senaste året. 

Många känner inte till att de ska utföra 5-årskontroll som en del i standarden, en del vet det men gör inget förrän kravet kommer. Jag har väl det senaste 

halvåret sett 4-5 stycken 5-årskontroller kanske. Då har jag varit ute på betydligt fler som ska göra kontrollen. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Den har nog inte gjorts mer än en gång på de flesta ställen än så länge. Standarden har visserligen funnits med krav i ca 15 år men ett av problemen från start 

var att det inte fanns några certifierade kontrollorgan för att utföra kontrollerna. Dessa blir nu också allt fler.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Oj, hur lång tid har du på dig att lyssna…, 

Att man måste lära sig hur en OA fungerar, hur man beräknar dimensionering etc. och att man måste våga ge sig ut på ett område som för de flesta består av 

en svart fläck på kartan. Vidare måste man jobba systematiskt och vet vad man har för mål med arbetet. Man måste också ha väldigt mycket tid och inte bita 

över en för stor kaka åt gången, då drunknar man i frågor. 

6.       Övriga synpunkter? 

Nej. 

 

Lycka till! 

  

Med vänlig hälsning 

Peter Larsson 

Miljö- o Hälsoskyddsinspektör 

Miljöenheten | Eksjö kommun 

 

Härnösands Kommun Mottaget 2019-03-08 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi har regelbunden tillsyn på många anmälningspliktiga verksamheter med oljeavskiljare (OA) som bensinmackar, biltvättar o verkstäder. Just nu har vi även ett 

tillsynsprojekt på icke anmälningspliktiga fordonsverkstäder vilka ofta har en OA. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 
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Cirka 15 C-verksamheter och åtminstone lika många U-verksamheter så totalt cirka 30. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vid vår tillsyn ingår det att titta på besiktningsintervall och vi har det som ett krav för alla verksamheter med en fungerande OA. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej, men alla verksamheter vi vet om och bedriver tillsyn på ställer vi krav på besiktning enligt SS-EN 858.   

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det är inte ovanligt att de mindre verksamheterna inte har fullständig koll på vilka krav som ställs på skötsel, besiktning mm på en OA men genom vårt 

tillsynsprojekt mot fordonsverkstäder har vi ställt krav även på de med mindre verksamheter som har OA. 

6.       Övriga synpunkter? 

Det är viktigt att verksamhetsutövare och fastighetsägare är överens om hur oljeavskiljare används och sköts och att båda är medvetna om att det finns en OA 

och att det finns krav på hur den ska skötas om. 

 

(Tack för snabbt svar.  

Vill bara förtydliga så jag förstår rätt. Att ni inte har en speciell inventering på OA, men ni kollar alltid upp under tillsynen.) 

Yes, rätt uppfattat! 

 

Hälsningar 

Dan Tjell 

 

Hedemora Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej Christel, här kommer lite svar på dina frågor. 

1.      Ja 

2.      Ungefär 35 st 

3.      Troligen 1 

4.      Troligen 2 

5.      Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Många OA sköts mycket dåligt, det krävs verkligen återkommande tillsyn. 

 

Med vänlig hälsning/Best regards 

Jari Arvola 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Telefon: 0225-340 67 

 

Vindelns Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej Christel!  

Fråga 1: Inventering har inte utförts, vid tillsyn av verkstäder har fokus legat på  

oljeavskiljare under perioden 2015-2018. 

  

Fråga 2: Vi har cirka 20 verksamheter med OA. 

  

Fråga 3: Cirka 5-6 stycken. 

  

Fråga 4. Vet ej 

  

5.  Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Fungerar bäst hos de större verksamhetsutövarna. 

  

Övriga synpunkter? 

Vi har många äldre oljeavskiljare med sandfång i äldre verkstäder. En del av våra större verksamheter byter till klass I  avskiljare, vilket skett under 2018 och 

kommer att ske även under innevarande år. 

  

Med vänlig hälsning, 

  

Bo Unander 

Miljöinspektör 

bo.unander@vindeln.se | 0933-140 39  |  070-519 40 80 

 

Hallstahammars Kommun Mottaget 2019-03-08  

Halloj! Inte mycket till svar, men alltid bättre än inget 😊  

1. Nja. På de verksamheter vi besöker regelbundet har vi ju haft koll. Men just nu pågår ett projekt som heter ”uppströmsarbetet” som går ut på att inventera 

alla oa och om de leds till spill- eller dagvattnet. 

2. 29st av de miljöförliga verksamheter inom miljöskydd. Alla leds dock inte till spillvattnet. 

3. Vad vi vet, 16st 
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4. Vet inte  

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att mindre verksamheter sällan har koll på att de ska besiktas var 5e år. De har också sällan koll på vad det är för typ av oa de har. På större verksamheter, typ 

OKQ8 och så, så brukar det fungera hyffsat bra. 

6. Lycka till! 

Hälsningar,  

 

Daniel Nordstrand 

Miljöinspektör 

Sundsvalls Kommun Mottaget 2019-03-08 
1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Jodå, i samband med vanlig miljötillsyn. Inget separat projekt där vi tittat på oljeavskiljare oavsett bransch.  

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inget separat register för oljeavskiljare. Grov gissning ett hundratal, mest på bilverkstäder, bensinstationer och fordonstvättar. Pågående tillsynsprojekt 

om egenkontroll och oljeavskiljare som riktar sig till bensinstationer och tvättar omfattar knappt 50 objekt. 

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Grov gissning ett tiotal objekt 

4.         Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vi har nyss börjat ställa kravet, så det har nog bara skett en gång per objekt 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Numera har man ofta ganska bra egenkontroll och fasta intervall för tömning och kontroll. På mindre verkstäder kan det säkert hända att man inte ens vet att 

man har en oljeavskiljare eller man tänker inte på den så länge man inte får en signal om att något är fel (vilket man ju aldrig får om det inte finns larm på 

avskiljaren). 

 

Vårgårda Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej Christel, 

 

Vilka kluriga frågor du ställer! Tyvärr har vi inget register för OA's och jag kommer inte kunna svara så jättebra på dina frågor, beklagar. 

 

1. Inventering nej, tillsyn ja! 

2. Oklart! 

3. Oklart! 

4. Oklart! 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 
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Min erfarenhet av OA tillsynen är att tillsynen kan skilja sig lite från kommun till kommun. Vissa är striktare än andra. Därav har Sjuhäradskommunerna tagit 

fram ett förslag på riktlinjer som vi förhoppningsvis kommer kunna jobba efter. Vänligen se bifogat dokument. 

 

6. Övriga synpunkter? 

Vid varje inspektion hos miljöfarliga verksamheter (U, C och B) diskuteras oljeavskiljaren. 

 

En motfråga! 

Jag vill ta upp studierna igen. Vilken är den roligaste och mest lärorika miljökursen hos HH? 

 

Trevlig helg! 

 

Kristoffer Tveiten 

Miljöinspektör 

Bygg- och miljöenheten 

Växel: 0322-600 600 

Direkt: 0322-600 657 

 

Nacka Kommun Mottaget 2019-03-08 
1. Inventering gjordes av VA-enheten som hade ett register. Vet inte om det finns kvar. En kollega skickade ut en enkät om p-platser och oljeavskiljare. Han 

har bytt jobb. Tveksam om informationen finns kvar samlat. 

2. Det har vi inte koll på. Vi kollar upp vid inspektion. 

3. Har ingen statistik på det. 

4. Har inte statistik på det. 

5. När vi är ute kollar vi att det finns larm som funkar, kontrolleras, att tömning sker, ev om besiktning gjorts. Inte alla vet hur och om larmen funkar. 

Bensinstationer har väl allmänt bäst rutiner. 

 

Med vänlig hälsning 

  

Eva Dahlbäck 

miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Nacka kommun, Miljöenheten 

 

Vallentuna Kommun Mottaget 2019-03-08 

Hej! 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 
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Ja, och vi fortsätter. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 Alla C- verksamheter och nästan 70% av alla U verksamheter. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 80% av dem. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 ?????? 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Nya företagare har inte tillräcklig kunskap av oljeavskiljarens funktion.  

Lycka till   

Vänliga hälsningar  

  

Raheleh Joorabechi 

Miljöinspektör 

Tfn: 08-587 848 46 

raheleh.Joorabechi@vallentuna.se 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Besök: Tuna torg 1 

Post: 186 86 Vallentuna 

Vxl: 08-587 850 00 

miljo@vallentuna.se  

Vallentuna kommun 

www.vallentuna.se 

 

Tingsryd Kommun Mottaget 2019-03-08 

Hej Christel! 

Jag arbetar på miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryd kommun och har hand om tillsyn på de miljöfarliga (c-verksamheterna) i kommunen. Jag har arbetat 

i cirka 6 månader och har tagit över en del av ett större oljeavskiljarprojekt de har arbetat med här sedan 2015.  

Vid projektstarten 2015 bjöds alla verksamheter in, som kunde ha oljehaltiga utsläpp, för föreläsning kring oljeavskiljare. Det var verkstäder, 

drivmedelstationer, industrier, åkerier och bilhandlare bland annat. Efter en genomgång av enkät som lämnades ut ställdes krav på de verksamheter som inte 

hade en godkänd oljeavskiljare. Det kunde handla om feldimensionering eller avsaknad av larm, eller helt enkelt att den inte är godkänd enligt svensk standard 

SS-EN 858 
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1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  

Ja.  

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

25-30 st (projektet en helt klart då några ska installera, och några ärenden ej är utredda färdigt) 

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Uppskattningsvis har hälften kommit in med besiktnings-intyg av de äldre OA efter inventeringen. I annat fall utförs kontroll av besiktning av OA vid 

tillsynsbesök av verksamheten.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Många blev förelagda att installera ny oljeavskiljare efter projektet och därför har de ännu inte genomfört en 1a besiktning av sin nya OA (oljeavskiljare). Vi har 

i vårt system lagt in att vi ska kräva in en 5-års besiktning av dessa då fem år har passerat. Då jag inte själv arbetade här 2015 är det svårt att uppskatta antal 

gånger besiktning är utförd utan att gå in i varje enskilt ärende/akt och leta. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det var ett stort, tidskrävande projekt som med säkerhet har resulterat i en bättre kontroll av oljeavskiljarna som finns i kommunen. Dock känner jag viss 

osäkerhet, trots Svensk standard SS-EN 858, vilka krav som är egentliga måsten. Tveksamheter har uppstått efter kontakt med olika tillverkare, boverket och 

besiktningsmän om hur en ny oljeavskiljare ska vara utformad för att fungera bra.  

6.       Övriga synpunkter? 

Hör av dig om det är något ytterligare du undrar. 

Med vänlig hälsning 

  

Marylin Karlsson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Tingsryd kommun 

Box 88 

Besöksadress: Torggatan 12  

362 22 Tingsryd 

Tel direkt: 0477-44220 

Tel vxl: 0477-44100 

E-post: marylin.karlsson@tingsryd.se 

Hemsida: www.tingsryd.se 
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Kristinehamns Kommun 2019-03-08 
Hej! 

Vi har ett projekt i Värmland nu om inventering av oljeavskiljare och kontroll på om 5-års besiktningar har genomförts. Här i Kristinehamn började vi med 

inventeringen under förra året.  

Vi började inventering av ett industriområde genom att skicka ut ett informationsbrev om inventeringen och 5-års besiktningar och att alla som inte har utfört 

besiktningar kommer att bli förelagda om att göra det. Tillsyn av oljeavskiljare har endast gjort på de objekt vi har haft tillsyn på, till exempel verksamheter som 

betalar årsavgift eller U-verksamheter som vi tillsynat.  

Antal kända verksamheter som har oljeavskiljare är svårt att svara på då vi inte för register över oljeavskiljare, och inventeringen just har påbörjats. På de 50 

verksamheter vi inventerat har vi registrerat cirka 10 oljeavskiljare, men då har inte alla verksamheter kommit in med svar än. 5 verksamheter utav de som 

svarat som har oa har utfört 5-årsbesiktning. Vi kommer troligtvis att ha bättre kunskap om oljeavskiljaren i slutet av året. 

Hoppas att det hjälpte dig något. 

 

Med vänlig hälsning 

Therese Alstad 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Direkt: 0550-858 42 

  

Kristinehamns kommun 

Kungsgatan 30, 681 Kristinehamn 

www.kristinehamn.se 

 

Västerviks Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej! 

 

Svar enligt nedan.  

 

1.      Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ingen specifik inventering har skett av just oljeavskiljare. Tillsyn av oljeavskiljare sker inom den 

ordinarie tillsynen på de miljöfarliga verksamheterna som har det. Vid övriga oljeavskiljare har ingen speciell tillsyn skett. Kan bli aktuellt vid ex klagomål 

eller annat aktuellt som gör att man får kännedom om oljeavskiljare.  

  

2.      Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Uppskattning av de miljöfarliga verksamheterna (A, B, C-anläggningar) som vi har 

kännedom om ca 40 st oljeavskiljare utav totalt 135 verksamheter (exkl lantbruk). Alltså är antalet i kommunen större än så. Inräknat i de vi har kännedom 

om är verksamheter såsom industrier, biltvättar, bilskrotningsanläggningar mm.  
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3.      Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Vi har inget sätt att söka ut detta i vårt verksamhetssystem. Förra året bedrevs via 

Miljösamverkan Sydost ett tillsynsprojekt om dagvatten då en checkpunkt var om verksamheten hade oljeavskiljare samt om besiktning skett. Då 

upptäcktes en del verksamheter som hade OA samt inte gjort besiktning. Krav ställdes då på att det skulle ske. Tyvärr kan jag inte säga antal eftersom vi 

inte kan söka ut det enkelt.  

  

4.      Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Oklart. Se svar ovan. Lite osäker på vad som menas med antal gånger besiktning skett. Men vi har inte 

denna infon lättillgängligt.   

  

5.      Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Uppföljning av detta sker i den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter. 2019 ska miljösamverkan sydost ha en temadag om fett-/oljeavskiljare för 

att öka kunskapen hos kommunerna om deras tekniska funktion mm.  

  

6.      Övriga synpunkter? 

  

Hör av dig om något är oklart.  

  

Mvh 

Susanne Martinsson  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Miljöskyddsinspektör                          Miljö- och byggnadskontoret 

Tel: 0490-25 48 15                              Postadress: 593 80 Västervik 

Växel: 0490-25 40 00                   Besöksadress: Lunnargatan 1  

susanne.martinsson@vastervik.se        www.vastervik.se  

 

Arvidsjaur Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej Christel! 

 

Jag ska försöka svara så gott jag kan.  

 

Svar: 
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1. En kartläggning av oljeavskiljare i Arvidsjaurs kommun utfördes 2016. Detta år har en enkät skickats ut till samtliga verksamheter utifrån kartläggningen och 

några till, för ta reda på om verksamheterna har förändrats sedan dess med bl.a. rutiner och om det har utförts någon 5-års kontroll. Tillsyn av verksamheterna 

är planerade att utföras under våren 2019. 

 

2. Vi känner till 20 st verksamheter i dagsläget, varav 9 st är kopplade till spillvattnet (uppgift från VU). Övriga verksamheter är kopplade till dagvatten eller 

att VU inte vet vart det avleds. 

 

3. Ingen har gjort någon 5-års besiktning vad vi vet. Det har varit låg svarsfrekvens på enkäterna som skickades ut. Detta är något som kommer vara 

prioriterat under kommande tillsyn. 

 

4. Ingen som vi känner till i dagsläget. 

 

5. Nu till våren blir det första tillsynen som har gjorts i kommunen.  

Två inspektörer har varit på en kurs om oljeavskiljare som anordnades av WSP. Sedan har en inspektör varit hos Skellefteå kommun på internutbildning 

gällande tillsyn av oljeavskiljare. 

 

6. Mycket bra frågor. Önskar dig lycka till med examensarbetet! 

 

Huddinge Kommun Mottaget 2019-03-08 

1.        Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Tillsyn av oljeavskiljare ingår som ett av flera tillsynsområden som ingår vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Exempel på miljöfarlig verksamhet är 

fordonsverkstäder, fordonstvättar och bildemontering. Exempel på andra tillsynsområden är kemikalier och avfall.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi för inte statistik över det. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 Vi för inte statistik över det. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 Vi för inte statistik över det. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Personligen: Det är vanligt att oljeavskiljare finns men att verksamhetsutövaren inte vet så mycket om den tills vi kommer och ställer frågor om den. Större 

fordonstvättar har ofta oljeavskiljare med ytterligare rening därefter. 
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6.       Övriga synpunkter? 

5-årsbesiktningen ger bra information om oljeavskiljaren. 

Österåkers Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej, 

1.       Vi har inte utfört någon inventering av oljeavskiljare specifikt. Jag vet dock att vårt kommunala VA bolag Armada har arbetat med en sådan inventering 

men är osäker på i vilket stadium den är.  

2.       Jag kan inte göra en sökning på oljeavskiljare kopplat till våra tillsynsobjekt i vårt ärendehanteringssystem. Eftersom vi har gjort inventeringar av alla våra 

industriområden är jag dock relativt övertygad om att vi har koll på de flesta verksamheter med oljeavskiljare i kommunen. 

3.       Ofta är det bara de större verksamheter som vi bedriver kontinuerlig tillsyn på som har gjort 5-års besiktning av sin oljeavskiljare. Exempel på detta är 

anmälningspliktiga fordonstvättar. Men inte heller i detta fall går det att göra en sökning i systemet som kan ge antalet verksamheter.  

4.       Jag har inte en sådan uppgift 

5.      Det är väldigt varierad nivå på kvalitén på oljeavskiljarna vad gäller storlek och typ. Verksamhetsutövaren har ofta relativt dålig koll på var 

OA:n är placerad och vilket brunnslock som leder till vilken del av anläggningen vilket försvårar eventuell provtagning. De flesta oljeavskiljare är utrustade med 

nivålarm men dessa sköts inte och fungerar oftast först efter att man torkat av dem vid tillsynstillfället, vilket gör att de inte uppfyller sin funktion. Det är också 

väldigt olika nivå på hur tömningen av oljeavskiljaren fungerar. Vissa har tömning x antal gånger per år medan vissa säger att de tömmer när den är full, vilket 

är väldigt svårt att avgöra och beror också på om man menar full av slam eller olja. En positiv faktor är att ju större verksamheten är desto, bättre sköts 

vanligtvis oljeavskiljaren av verksamhetsutövaren. I den tillsyn vi bedrivit har vi gjort bedömningen att de flesta verksamheter som har behov av en 

oljeavskiljare för rening av avloppsvattnet också har en sådan, även om kvalité och skötsel varierar. 

  

MVH 

Markus Andersson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Österåkers kommun, miljö- och hälsoskyddsenheten 

 

Båstads Kommun Mottaget 2019-03-08 
Tyvärr är det svårt att ge ditt korrekta uppgifter eftersom vi inte enkelt kan söka upp dessa uppgifter i vårt ärendesystem. 

Det enda jag kan säga är att oljeavskiljare ingår som återkommande del av vår tillsyn hos miljöfarliga verksamheter och när nya företag vill etablera en 

verksamhet. Det ingår även som en återkommande punkt när vi granskar detaljplaner och bygglov. 

 

Vänliga hälsningar 

  

Mårten Sällberg 

tf Miljöchef 

Samhällsbyggnad 
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marten.sallberg@bastad.se 

Direkt: 0431-774 59 

Kundcenter: 0431-770 00 

Webb: http://www.bastad.se/ 

Postadress: Båstads kommun, 269 80 BÅSTAD 

Besöksadress: Vångavägen 2, BÅSTAD 

 

Mölndals Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej! 

Gör ett försök att svar på dina frågor. 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi har inte utfört någon inventering på oljeavskiljare i Mölndals kommun. Däremot så kontrolleras verksamheters oljeavskiljare när vi är ute på tillsyn. Vi 

kontrollerar då att oljeavskiljaren är besiktigad, senaste tömning och eventuellt transportdokument/kvitto på tömningen. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Har tyvärr ingen möjlighet att söka på detta i vårat verksamhetssystem. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Har inga siffror på det. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej. 

5.        Besiktning/tömning brukar ske enligt plan. Verksamheter som biltvättar gör provtagningar årligen som redovisas till miljöförvaltningen. 

6.       Övriga synpunkter? 

Inga.  

  

Hälsningar 

  

Victor Albrektson 

victor.albrektson@molndal.se 

Miljöinspektör 

------------------------------------------------ 
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Mölndals stad 

Miljöförvaltningen 

Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 

431 82 Mölndal 

031-315 17 03 direkt 

031-315 10 00 växel 

 

Årjängs Kommun Mottaget 2019-03-11 
1.      Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Inventeringsprojekt planeras för 2019-2020. Kontinuerlig inventering görs vid tillsynsprojekt och tillsyn hos olika verksamheter.  Hos de verksamheter som har 

oljeavskiljare efterfrågas rutiner för skötsel och kontroll enligt standarden samt att de ska uppvisa besiktningsprotokoll, i de fall detta inte finns/inte har utförts 

ställer vi krav på det ska göras.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Antalet kända OA: 31 st.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Alla som hittills är identifierade.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Inga uppgifter om detta.  

  

5.       VU har dålig kunskap om kravet på besiktning, det glöms lätt bort. Flertalet har inte heller rutiner för kontroll och skötsel. Förhoppningen är att detta ska 

bli bättre efter ett mer detaljerat tillsynsprojekt som ger bättre koll över var de finns och vilka krav vi ska ställa framöver.  

  

Med vänlig hälsning 

Helena Axelsson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Tfn: 0573-141 19  

Bygg- och miljökontoret 

Årjängs kommun 

Box 906 

672 29 Årjäng 

Besöksadress: Storgatan 66 
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Kalmar Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej! 

Trevligt att du utbildar dig till miljöinspektör, lycka till. 

  

1.       Vi har inte gjort någon sammanställd inventering av oljeavskiljare, men vi lägger mer tid och intresse kring dem, har skärpt kraven efter hand. Om vi får 

20 år sedan fråga om de hade oljeavskiljare, så frågade vi senare om det var klass 1 eller kl 2. I samband med att  vi tog fram riktlinjer för fordonstvätt 2011 och 

åren efter lärde vi oss mer. Nu ber vi dem även att faktisk kontrollera dem genom att ta ett stickprov på utgående vatten och då klara 50 mg/l olja mätt som 

oljeindex, eller 5 mg/l om det går till dagvatten.  

2.       Vi fick för ett antal år sedan en excel-fil från ”VA-bolaget” med 220 oljeavskiljare. Förr hade ju kommuner monopol på tömning av OA, så då hade de 

register. Sen blev det en tvist med andra kommersiella bolag och de slutade tömma och även föra register så redan då var det lite inaktuellt. Men vi har haft 

detta som stomme när vi nu går igenom, kompletterar och raderar. Tyvärr finns det ingen bra sätt att föra OA-register i våra ordinarie program, vi har EDP 

Vison, tidigare Miljöreda, andra har Ecos, så det får fortsatt föras på ett parallellt Excel-register vilket är lite bökigt. Vi är typ 10 personer som jobbar med 

miljöskydd.  

3.       Sedan ett antal år tillbaka så föreläggs användare av OA att även göra 5-årsbesiktning. Jag vet inte hur många som gjort 5-åresbesiktning sedan dess, 

kanske ett 20-tal. Många har även installerat nya.  

4.       Enligt standarden SS EN 858 som trädde i kraft skulle ju alla göra 5-årsbesiktning från 2003. Men vi och många andra uppmärksammade ju frågan förs ca 

10 år senare. Jag vet nog ingen som gjort en andra ännu, men de är nog på väg, av de mer seriösa aktörerna, de med skötselavtal med entreprenörer.  

5.     Det verkar ändå som att oljeavskiljare oftast gör sitt jobb med olja. Men de klara ex vis inte tungmetaller som zink så bra i samband med 

fordonstvätt. Det blir också en rätt stor administration för de verksamheter som har en. Årlig tömning eller möjligen varannan. Förr tror jag ofta men mätte 

skikt och tömde när det behövdes. De ska som sagt kontrolleras minst var 6:e mån och besiktigas var 5:e år. Vår bild är att färre borde fundera över behovet, 

att istället gjuta igen eller inte montera avloppsbrunnar i sina lokaler. Men lokaler med fordon i vill gärna ha brunnar ”för  smältvatten mm”.  

6.    Det är nog ofta otydligt vems ansvar eller uppgift det är att ha register, vem som får in anmälningar om nya OA, VA-bolag eller miljökontor. Den frågan 

märker vi även när det gäller liknande utrustning som fettavskiljare. Kök är ju lokaler där vi sällan eller aldrig har miljöskyddstillsyn. Vem ska ha den tillsynen, 

att de dimensioneras, sköts och underhålls. VA-bolaget eller miljökontoret.  

   

Mvh 

Christian Sandholm 

 

Hörby Kommun Mottaget 2019-03-08 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

-         I samband med tillsyn i övrigt på verksamheten går vi även igenom oljeavskiljare. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

-         Ca 35 st. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

-         Ca 10 st. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 
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-         De flesta har inte gjort förrän vi har tillsyn och informerar/ställer krav om det. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

-         De flesta har inte tillräcklig egenkontroll för sin oljeavskiljare. 

 

Nybro Kommun Mottaget 2019-03-08 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi har inte utfört ett tillsynsprojekt riktat specifikt mot verksamheter med oljeavskiljare.  

Detta ingår i den årliga tillsynen på B- och C-verksamheter samt U-verksamheter med årligt tillsynstid.  

Vi utför tillsynsprojekt på mindre U-verksamheter årligen, i år har vi besökt bilverkstäder, lackerar och fordonstvättar.  

I detta projekt prioriterades kontroll av oljeavskiljare samt hantering av kemikalier och farligt avfall.  

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Mycket svårt att säga, vi har inte upprättat ett register specifikt för oljeavskiljare.  

 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

B- och C-verksamheter har generellt goda rutiner för kontroll av oljeavskiljare.  

I och med årets tillsynsprojekt på U-verksamheter (bilverkstäder, lackerar och fordonstvättar) ser vi att det i de mindre verksamheter finns begränsad kunskap 

om oljeavskiljarens utformning och näst intill obefintliga rutiner för 5-års besiktning och 6-månaders kontroll.  

  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 I och med att vi inte har upprättat ett separat register för oljeavskiljare är detta väldigt svårt att uppskatta.  

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Generellt har de större verksamheterna god kontroll av sina oljeavskiljare. Finns oftast en miljöansvarig som har tid och möjlighet att utforma rutiner och följa 

upp lagstiftning. På mindre verksamheter är kontrollen oftast eftersatt, på grund av tidsbrist och okunskap.  

 

Kils Kommun Mottaget 2019-03-08 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 Vi har inte gjort någon inventering, men när vi är ute på företagen frågar vi om de har någon oljeavskiljare, och gör tillsyn på dem. Under 2019 kommer vi att 

ha fokus på oljeavskiljare och tillsyna dem lite mer ingående.   

 2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 30 st 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 Inga vad vi vet i dagsläget, men det kan ändra sig när vi gör mer ingående tillsyn i år.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 Inga vad vi vet.  
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5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Många företagare har dålig koll på sin oljeavskiljare och har dåliga eller inga rutiner för skötsel och kontroll. Det är därför vi har bestämt oss för att fokusera på 

oljeavskiljare i år.  

6.       Övriga synpunkter? 

Kils kommun har nyligen tagit fram riktlinjer för oljeavskiljare för att tillsynen ska bli mer enhetlig och för att verksamhetsutövarna ska veta vad som gäller. Vi 

tror att det är ett bra verktyg i tillsynen av oljeavskiljare. 

 

Vellinge Kommun Mottaget 2019-03-08 

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Nej, miljöenheten har inte gjort någon inventering och har inget register på oljeavskiljare utan det kontrolleras under tillsynen. 

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vet ej, se ovan 

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej. 

4.         Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej.  

Lidköping, Götene och Grästorps Kommun Mottaget 2019-03-08 

Jag Hej! Jag svarar för Lidköping, Götene och Grästorps kommuner. Ska försöka så gott jag kan. 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Nej, tillsynen av oljeavskiljare sker på de objekt som räknas som miljöfarlig verksamhet och har 

oljeavskiljare installerad, då är det en del av miljötillsynen. Inventering har vi inte gjort då vi saknar resurser för detta, men det finns troligen ganska många av 

äldre typ som inte uppfyller dagens krav. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Då vi inte har ett register för oljeavskiljare har jag inte möjlighet att kolla upp detta, det 

skulle krävas att jag gick igenom hundratals objekt. Jag rekommenderar dock att du kontaktar vår VA-enhet som har hand om anmälningarna för installation av 

OA, då det är dom som äger nätet spillvattnet släpps till är det dom som har delegation att skriva sådana beslut. De borde kanske kunna sammanställa en lista 

över antalet anmälningar som inkommit. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Inte heller här har jag ett bra svar, men vi kontrollerar detta på samtliga 

verksamheter vi utför miljötillsyn på, jag har under mina två år här inte stött på något företag som missat 5-årsintervallet. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Inget bra svar då vi inte har tillräckliga uppgifter historiskt om detta i vårt register. 
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5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljaren? Min erfarenhet är att samtliga c-verksamheter sköter detta bra. För u-verksamheter kan det dock 

hända att utrustningen är gammal, ofta pga. höga kostnader samt att rutinerna gällande kontroll och tömning brister. Men då vi inte har utfört tillsyn specifikt 

på OA är det svårt att ge ett bra svar. 

 

6.       Övriga synpunkter? Vi försöker ständigt förbättra vårt samarbete med VA-enheten då vi båda berörs av frågor gällande OA. Väldigt viktigt att detta 

funkar. Är själv ny på miljöskydd och han som har arbetat med området i 5 år är föräldraledig. Så jag har inte mycket erfarenhet. 

Med vänliga hälsningar 

Love Fjellström 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Lidköping, Götene, Grästorp 

Samhällsbyggnad/Miljö-Hälsa 

Lidköpings kommun 

531 88 Lidköping vid Vänern 

Telefon: 0510 770766 

E-post: love.fjellstrom@lidkoping.se 

www.lidkoping.se 

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun 

Järfälla Kommun Mottaget 2019-03-08 

Hej Christel,  

Vad roligt att du läser till att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör! Det är ett intressant och utmanande yrke som aldrig blir trist då man lär sig något nytt varje 

dag.  

I Järfälla jobbar vi väldigt mycket med tillsyn på oljeavskiljare. År 2016 påbörjade vi ett 3-årigt tillsynsprojekt med inriktning på oljeavskiljare. Syftet med 

projektet var att öka verksamhetsutövarnas kunskap om deras oljeavskiljare och säkerställa att alla oljeavskiljare som ingår i vår tillsyn är godkända. Det 

minskar risken för att miljöskadliga ämnen, som exempelvis olja och metaller, sprids i miljön och förorenar mark och vatten.   

Projektet löper parallellt med vår ordinarie tillsyn på miljöfarliga verksamheter under året. I det fall verksamheten har en oljeavskiljare som är äldre än 5 år 

som inte genomgått en besiktning de senaste 5 åren ställer vi krav mot den som ansvarar för oljeavskiljaren (VU eller fastighetsägaren) att låta en utbildad 

person kontrollera oljeavskiljaren enligt SS-EN 858-2 standard.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 
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 Ja. Genom tillsynsprojektet som jag beskriver ovan har en inventering utförts och krav har ställts på de oljeavskiljare som inte utfört en 5-årsbesiktning.  Vi 

kommer att fortsätta kontrollera detta i vår regelbundna tillsyn och kommer på så sätt att fånga i nya oljeavskiljare och kontrollera 2.       Antal kända 

verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

I dagsläget har vi 91 anläggningar med oljeavskiljare i kommunen.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 Under projektets gång fick 38 verksamheter krav på att låta utföra 5-års besiktning. Vilket bör innebära att resterande var besiktigade inom de senaste fem 

åren.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Förstår inte riktigt frågan?  

5.       Att många verksamheter inte har någon kontroll av sin oljeavskiljare och att tillsyn behövs för att säkerställa att skötselrutiner för oljeavskiljare uppförs 

och efterlevs. Många verksamheter tror att det är fastighetsägarens ansvar (vilket det också kan vara, men då ska det finnas ett skriftligt avtal mellan FÄ och 

verksamheten) och då faller skötseln mellan stolarna.  

 

6.       Viktigt projekt som gör stor miljönytta. Inom  projektet kontrollerades också vad som var anslutet till oljeavskiljaren samt om den gick på spill eller 

dagvatten. De som var kopplade på dagvatten fick därefter koppla om oljeavskiljaren till spillen.  

Lycka till med studierna! 

Med vänlig hälsning_________________________ 

 

Gabriella Östman 

Miljöinspektör 

Järfälla kommun 

Bygg- och miljöförvaltningen 

08-580 229 75 

gabriella.ostman@jarfalla.se 

www.jarfalla.se 

Hej igen,  

  

Vi har inga uppgifter om hur många gånger som de har gjort en besiktning av oljeavskiljarna. Var har du hört att det skulle vara max 3 gånger på 15 år? Det är 

inget som vi känner till. Det finns ett större behov av att utföra besiktning ju äldre den är då det finns större risk att den inte fungerar som den ska och att det 

kan finnas otätheter.  

  

Mvh 
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Gabriella 

 

Oskarshamns Kommun Mottaget 2019-03-08 

Hej Christel 

Jag fick ditt mail angående oljeavskiljare, tyvärr är frågorna rätt svåra att svara på då vi inte för något register över vilka verksamheter som har oljeavskiljare. 

Om du vill kan jag göra en grov uppskattning av antalet? Vi har ingen riktad tillsyn endast på oljeavskiljare, utan tillsyn på dessa sker när vi är ute på ordinarie 

tillsynsbesök. När det gäller 5-års besiktningar kan jag inte svara på den frågan har vi inget specifikt register på detta utan det är något vi tar upp i våra 

tillsynsrapporter, jag måste i så fall gå igenom alla rapporter och det är tyvärr alltför tidskrävande.  

Med vänlig hälsning 

Kajsa Högström 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret 

Oskarshamns kommun 

Tfn +46 (0)491-88313 

Epost: kajsa.hogstrom@oskarshamn.se 

Besöksadress: Varvsgatan 8 

dress: Box 706, S-572 28 Oskarshamn 

www.oskarshamn.se 

Sollefteå Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej!  

Under 2016 genomfördes ett tillsynsprojekt om tillsyn av oljeavskiljare vid åkerier. Det är den senaste tillsynen som varit särskilt riktat mot oljeavskiljare i 

Sollefteå kommun.  

Vi har inget särskilt register eller liknande över de verksamheter som har oljeavskiljare därför kan vi inte svara på frågorna 2-4 utan att måste göra en 

genomgång av hela tillsynsregistret.  

Men jag bifogar rapporten för åkeriprojektet som genomfördes, så kanske du kan få några svar där. Erfarenheterna efter det projektet var bland annat att 

verksamhetsutövarna saknar eller har bristfällig kunskap om skötsel och kontroll av oljeavskiljarna.  

Trevlig helg! 

Med vänlig hälsning 

Ida Sundelin 
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljö- och byggenheten 

Sollefteå kommun 

Mobil: 070-242 49 32 

Medborgarservice: 0620-68 20 00 

E-post: samh.bygg@solleftea.se 

 

Sollefteå kommun 

881 80 Sollefteå  

Besöksadress: Djupövägen 3 

www.solleftea.se 

 

Falun kommun Mottaget 2019-03-08 

 

Återkoppling gällande ditt ärende: Oljeavskiljare  

Hej Christel!  

 

Vi på miljöavdelningen på Falu kommun är precis i början av en inventering av de oljeavskiljare som finns i kommunen. Det finns en del uppgifter men vårt 

register är mycket ofullständigt och ouppdaterat. Därför kan jag i nuläget inte ge dig så bra uppgifter.  

 

1. Tillsyn görs kontinuerligt på de oljeavskiljare som tillhör en miljöfarlig verksamhet som har regelbunden tillsyn av miljöavdelningen. Men någon större 

inventering har inte gjorts och något register har tidigare inte funnits. Inventering och uppdatering av register är nu påbörjat.  

 

2. I dagsläget har vi 46 oljeavskiljare i vårt register, men vi vet att det finns många, många fler i kommunen.  

 

3. Vi har tyvärr inga sådana uppgifter som är uppdaterade ännu. Men generellt sett är det nog ganska få som gjort sina 5-årsbesiktningar.  

 

4. Finns inte uppgifter på detta. 

5. Vår erfarenhet är att oljeavskiljare ofta är bortglömda och inte sköts på rätt sätt. Många verksamheter släpper förmodligen ut mer än vad 

riktlinjerna tillåter. Men nu hoppas vi får bukt med detta problem i och med vår inventering och tillsyn av hur oljeavskiljare sköts.  

 

6. Många verksamheter som har oljeavskiljare är inte skyldiga att anmäla sin verksamhet till oss och därför har vi dålig koll på dom. Vi håller på att ta fram 

en blankett för anmälan av nyinstallation av oljeavskiljare. Vi hoppas att genom denna få bättre koll på nya oljeavskiljare som installeras.  

 

   

 

Med vänliga hälsningar  

Kontaktcenter, Falu kommun 
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Hofors, Ockelbo & Sandvikens Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej Christel. Jag bifogar svar efter frågorna. Svaren gäller för både Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Linnea Greis 

Miljöinspektör 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning 

Telefon: direkt 026-24 12 12, växel: 026-24 00 00 

Epost: linnea.greis@sandviken.se 

Besöksadress: Odengatan 37, Sandviken 

Postadress: 811 80 Sandviken 

www.sandviken.se 

 

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ingen specifik inventering, oljeavskiljare och rutiner kring dem efterfrågas vid tillsyn och vi har ganska god koll på våra verksamheter. Vi tillsynar oljeavskiljarna 

som en del av verksamheten när vi är ute. Dock har vi inget register över de verksamheter som faller utanför vår tillsyn och som ev. har oljeavskiljare.  

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inget register över oljeavskiljare så jag har inget svar på den frågan. Fordonstvättar och drivmedelsstationer har i allmänhet oljeavskiljare, vi har ca 50 

sådan verksamheter i vårt register. I övrigt har vi t.ex. ca 80 fordonsverkstäder och mekaniska verkstäder i registret och en del av dem också har oljeavskiljare. 

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Jag vet ingen i dagsläget.  

  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 Jag vet ingen i dagsläget. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Min erfarenhet är att de flesta åtminstone tömmer sin oljeavskiljare regelbundet. Många har också som rutin att titta ner i den då och då för att se om det 

börjar bli dags. Många har larm, en del testar larmet. En del är på gång med att göra en 5-årskontroll framöver efter önskemål från oss. 

 

Partille Kommun Mottaget 2019-03-08 

Hej Christel 

Partille kommun har nyligen uppdaterat sin policy avseende olje-, slam och fettavskiljare. Den nya policyn började att gälle 2019-01-01 och en av 

anledningarna till att den uppdaterades var att vi bedömde att tillsynsbiten inte fungerade tillfredställande.  

Partille kommun har ett register över samtliga avskiljare i kommunen, dock är det VA-enheten som är ansvariga för att hålla det uppdaterat. Jag kan därför inte 

ge dig någon exakt siffra men någon stans runt 70-80 avskiljare finns det totalt i kommunen ( detta är dock avskiljare både kopplat till spill- och 

dagvattennätet). Andel avskiljare som är kopplade till dagvattennätet är betydligt större än de som är kopplade till spillvattennätet. Uppföljningen av 5-

årskontrollen görs vid miljöenheten ordinarie tillsynsarbete. Detta innebär att det är långt ifrån heltäckande avseende antalet avskiljare som blir tillsynade. 

Detta pga av resursbrist och annan prioritering. Jag kan inte ge dig någon siffra på antalet genomförda 5-års besiktningar för det har jag ingen kännedom 

om. min bedömning är att tillsynen av OA inte är en jätte högt prioriterade fråga i de flesta av landets kommuner. 
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MVH 

Magnus Sundberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Partille kommun.  

Uddevalla Kommun Mottaget 2019-03-08 

Christel! 

Jag fick i uppdrag att besvara dina frågor. Jag ska göra ett försök.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?   

Vi utför tillsyn på många verksamheter som har oljeavskiljare i kommunen, men vi har inte gjort någon inventering på detta arbete med avseende på just 

oljeavskiljare. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inga specifika uppgifter på detta då installationen av en oljeavskiljare i verksamheten inte är anmälningspliktig. Men våra verkstäder, 

drivmedelsstationer och biltvättar osv. borde ha oljeavskiljare. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Här har vi återigen inte utfört någon inventering men de verksamheter som har god egenkontroll sköter 5-års besiktningarna och vi har nyligen börjat ställa 

krav på att de mindre verksamheterna även låter genomföra detta. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Det varierar bland verksamheterna, allt från noll upp till tre gånger. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Om verksamheterna har en god egenkontroll har de oftast bra koll på sina oljeavskiljare, detta kan vara väldigt olika och beror till viss del på om de är en C- 

eller U-verksamhet men det spelar även stor roll på om verksamhetsutövaren har något intresse.  

6.       Övriga synpunkter? 

Intressanta frågor. Kanske att man kan ta dem med företagen som utför 5-årsbesiktningarna också? Register över oljeavskiljare kan finnas hos kommunernas 

vattenverk. 

Med vänlig hälsning 

Malin Tell  

Miljöinspektör 

………………………………………. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla  

Tel: +46522697331 

Katrineholms Kommun Mottaget 2019-03-08 

Hej! 

Här kommer svar på dina frågor.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Vi jobbar inte på det sätt du har som grund i dina frågor. Vi ser inte enskilda avskiljare eller annan 

liknande utrustning som tillsynsobjekt. Vi har objekt i form av t.ex. fordonstvättar. Där har vi naturligtvis utfört tillsyn på hela anläggningen, även på 

oljeavskiljaren om det finns en sådan. Någon inventering speciellt av oljeavskiljare har vi inte gjort. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Sådan statistik har vi inte. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Sådan statistik har vi inte.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Sådan statistik har vi inte.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsyn på oljeavskiljare? I ganska många verksamheter har man dåligt grepp på vilka rutiner som krävs för skötseln av 

avskiljaren. Det är en vanlig anmärkning vid tillsyn att rutiner saknas för när tömning ska utföras, hur och när kontroll av nivålarm ska utföras och att 5-

årsbesiktning ska göras. 

Med vänlig hälsning  

Lars Lager 

Miljöinspektör 

Katrineholms kommun 

Borlänge Kommun Mottaget 2019-03-08 och 2019-03-13 

Hej! 

Jag har svarat på frågorna så långt det varit möjligt utifrån befintliga register. Lycka till med ditt examensarbete! 

1.      Tillsyn av oljeavskiljare (OA) sker på miljöfarliga verksamheter och andra anläggningar som använder denna reningsteknik. Ingen inventering eller tillsyn 

har gjorts över oljeavskiljare generellt, se fråga 6. Inventering av OA är dock något som VA-huvudmannen arbetar med just nu, se fråga 2. 

2.      Vi har i dagsläget inget fullständigt register över samtliga OA i kommunen. Ett delvis ofullständigt register finns hos det kommunala VA-bolaget som är 

huvudman för avloppsnätet som arbetar med kartläggning av alla installationer på det kommunala dag- och spillvattennätet. 

3.      Detta är inget vi för ett övergripande register på, 5-årskontroll granskas dock vid tillsyn på respektive verksamhet som har en OA.   
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4.      Vid ett flertal tillfällen, men som framgår av fråga 3 så har vi inget övergripande register på detta så något antal kan inte presenteras. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Kunskapen kring driften av oljeavskiljare är varierad bland verksamhetsutövarna. Det finns stora variationer i tömningsfrekvens och generellt underhåll. Många 

har ofta en för hög tro till en oljeavskiljare – att en OA gör att i princip vad som helst kan släppas till avloppet. Generellt fungerar driften av OA bättre om 

verksamheterna har ett ”abonnemang” hos avfallsbolag med löpande tömning med ett bestämt intervall än om tömning sker på beställning. Om tömning sker 

på beställning hinner avskiljaren ofta bli för full med begränsad rening som följd. 5-års kontroller är ett bra hjälpmedel i tillsynen, dessa ger mycket information 

som inte framkommer vid okulär besiktning och granskning av rutiner. 

 

6. Övriga synpunkter? 

Oljeavskiljare finns på rad väldigt varierade verksamheter, från villagarage, parkeringar till fordonstvättar och stora tillverkningsindustrier. Om kommunens 

alla oljeavskiljare skulle granskas är en grov uppskattning att det skulle röra sig om flera hundra, vilket är praktiskt mycket svårt att genomföra och följa upp. 

Därför gör vi inte tillsyn av oljeavskiljare som kategori utan granskar de oljeavskiljare som finns inom andra kategorier. Till exempel tillverkningsindustrier, 

fordonstvättar, drivmedelsanläggningar etc. 

Med vänlig hälsning 

Fredrik Lehto 

Miljöinspektör 

Borlänge kommun 

Miljökontoret 

Telefon: 0243-740 00 

Direkt: 0243-22 20 95 

Besök: Palladium, Sveagatan 21 

Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge 

fredrik.lehto@borlange.se , www.borlange.se  

Hej Christel. 

Jag här kommer lite svar på hur vi på vi på VA-avdelningen på Borlänge Energi jobbar.  

1.     Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi har gjort en enklare inventering av ett område i Borlänge där i upplever problem med olja i våra pumpstationer. Önskan är att vi gemensamt med 

miljökontoret kan följa upp de uppgifter vi fått in.  

Utöver det använder vi uppströmsprogrammet Envomap, där vi har möjlighet att spara information kring verksamheter i kommunen och vad de har för va-

installationer, exempelvis oljeavskiljare. Information kring verksamheter och va-installationer förs in i Envomap löpande, allteftersom vi mottar information.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 
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I Envomap har jag 98 registrerade verksamheter med oljeavskiljare. Av dessa finns det några verksamheter som har fler än en oljeavskiljare på fastigheten/ för 

verksamheten . Detta är inte ett fullständigt register utan en sammanställning av den information vi tagit del av från miljökontor, näringslivskontor och 

verksamheterna. Jag uppskattar att antal oljeavskiljare som finns i kommunen är betydligt fler än 98st.  

 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi har möjlighet att föra in i Envomap när senaste besiktning utfördes och har gjort det på de verksamheter, i det inventerade området, som hade den 

informationen, vilket var nån enstaka. 

Information om utförda besiktningar i Envomap är inget v, kan söka fram på ett enkelt sätt utan måste då gå in och kolla på varje enskild oljeavskiljare. 

 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vi kan enbart lägga in senaste utförda besiktning, vill vi ha datum bakåt i tiden måste vi skriva informationen som fritext.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi upplever att tillsynen är mycket bristfällig. 

6.       Övriga synpunkter? 

Informationen hos verksamheter och fastighetsägare när det gäller deras oljeavskiljare är mycket bristfällig. De förlitar sig som oftast på de bolag de anlitar för 

tömning. Större fokus borde ligga på små verksamheter och deras installationer, vi upplever att de inte har den kollen de borde.      

 

Med vänlig hälsning 

  

Sofia Fastén 

Direktnummer: 0243-730 15 

 

Kristianstads Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej, 

jag jobbar med tillsyn på bland annat fordonstvättar.  

1. När vi gör tillsyn på en verksamhet kontrolleras även deras oljeavskiljare om de har en sådan. De får redovisa tömningsintervall till exempel. Vi har ingen 

särskild tillsyn på endast oljeavskiljare. Vi har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare. Vi skulle vilja göra det men vet inte riktigt hur det ska gå till 

eftersom det inte går att söka ut i vårt register. 

2. Det kan vi inte söka ut i systemet. 

3. Det kan vi inte söka ut i systemet. Vi kräver att en 5-årskontroll görs av de som har en oljeavskiljare enligt standarden. 

4. Det kan vi inte söka ut i systemet. Jag gissar att av de som har gjort kontrollen har den gjorts 1-2 gånger. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det är väldigt olika kunskap om oljeavskiljare hos verksamheterna. Många väntar med tömning tills larmet går vilket vi inte godkänner. Verksamheterna har 

också ofta dålig kunskap om typ av oljeavskiljare, dimensionering och vad som är anslutet till den. 

6. Övriga synpunkter? 

Det är ofta leverantören av oa som säger att tömning kan vänta tills larmet går och jag önskar att de skulle sluta med detta. Det är bättre att de hänvisar till 

tillsynsmyndighetens krav (de flesta kommuner kräver regelbunden tömning).  
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Vänliga hälsningar  

Suzanne Hayling, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

Kristianstads kommun  

kommun@kristianstad.se  

044 – 13 50 00  

Besök: Västra Storgatan 12 

 

Grums Kommun Mottaget 2019-03-08 och 2019-04-25 
Hej. 

  

Här besvarar jag följande frågeställningar: 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Inventering sker inte av oljeavskiljare. Men vi har för avsikt att starta upp ett sådant projekt i kommunen detta år. Tillsyn av oljeavskiljare har däremot ingått i 

våra tillsynsbesök hos verksamheterna. Vi har alltid frågat om oljeavskiljare finns, när de senast tömdes, om man har fastställd tömningsintervall eller gör egna 

kontroller. Vi frågar även efter besiktningsdokument (5-årskonmtrollen). 

2.      Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

11 olika objekt har oljeavskiljare, vilket vi stött på under tillsynsbesök. Dock finns ett mörkertal, då det finns objekt vi inte har tillsynat eller inte vet att det 

verksamheterna finns. 

3.      Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Sedan 3 år tillbaka i tiden är det 4 verksamheter som jag är medveten om som utfört 5-årskontroll och skickat in dem till oss. Detta är något som vi kommer 

jobba extra med under ett inventeringsprojekt. 

4.      Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

5 stycken 5-års besiktningar har skickats in till oss på miljökontoret de 3 senaste åren. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Min erfarenhet är att verksamhetsutövarna har generellt dålig kunskap om oljeavskiljare och hur de ska hanteras och kontrolleras av dem själva och av 

sakkunnig. Det är enbart ett få verksamheter som för tre år sedan hade koll på sin 5-årskontroll, det berodde då på att verksamheten hade ett avtal för 

tömning och besiktning. Verksamhetsutövarna har en tendens till att glömma bort det som inte är synligt (nedgrävt i backen) så att säga. 

6.       Övriga synpunkter? 

Kan inte komma på några i detta nu. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

 

 

Samuel Seliger | Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Administrativ funktion | Grums kommun 
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Sveagatan 77 | 664 80 Grums 

0555-421 59 | samuel.seliger@grums.se | www.grums.se 

 

 

Hej. 

  

Det är 5 stycken 5-årsbesiktningar som skickats in till oss under de 3 senaste åren, av totalt 4 olika verksamheter. 

  

Dessa 5-årsbesiktningar har enbart gjorts en gång av respektive verksamhet, vitt jag kan se i mitt ärendesystem. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

 

 

Samuel Seliger | Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Administrativ funktion | Grums kommun 

Sveagatan 77 | 664 80 Grums 

0555-421 59 | samuel.seliger@grums.se | www.grums.se 
 

 

Alingsås Kommun Mottaget 2019-03-08 
Hej, här kommer svar från Alingsås 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ingen inventering men vi gör tillsyn av oljeavskiljare i samband med all annan tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Tex i samband med u-tillsyn som vi genomför 

i olika områden i kommunen varje år och i den årliga tillsynen av C- och B-objekt. 

   

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Har ingen lista/statistik över antal. 

   

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Har ingen lista/statistik över detta.. Vi kräver femårsbesiktning av alla verksamheter/fastighetsägare med oljeavskiljare 

   

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 Har ingen statistik 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

En svår fråga att svara generellt på.  

  

6.       Övriga synpunkter? 

Du får gärna skicka kompletterande frågor om du vill.  

Med vänlig hälsning 

Ulrika Pettersson  

Miljöskyddsinspektör  

Alingsås kommun 

Miljöskyddskontoret 
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Sveagatan 12 

441 81 Alingsås 

Telefon: 0322-617251 

ulrika.pettersson@alingsas.se 

www.alingsas.se 

 

Sorsele Kommun Mottaget 2019-03-08 

Hej! Svar från Sorsele kommun kommer här: 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Delvis. Vi har inte haft tid att inventera, men utför tillsyn i samband med annan tillsyn ute på miljöfarlig verksamhet. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vet ej (pga hinner inte inventera) 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att det är ganska svårt att titta på dem ute i fält (rent fysiskt alltså), och att det är dokumentationen som är enklast att använda för att se hur oljeavskiljare 

sköts. 

6.       Övriga synpunkter? 

Det är en stor fördel om kommunen har en policy för oljeavskiljare, och att det är en policy som både tekniska kontoret (nätägare, sköter avloppsverket, och 

verksamhetsutövare i betydelsen har egna oljeavskiljare) och tillsynsmyndigheten är överens om. 

Mvh, Annika Lindberg. 

 

www.sorsele.se 

0952-140 00 (vxl) 

0952-142 93 (fax) 

Annika Lindberg 

Miljöinspektör 

Sorsele kommun 

Teknisk verksamhet/ Samhällsbyggnadsenheten 

924 81  SORSELE 
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E-post: 

kommun@sorsele.se 

Direkt: 0952-143 28 

E-post: annika.lindberg@sorsele.se 

 

Köpings Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej! 

Har försökt svara på dina frågor enligt nedan (se svar i grönt), men då vi inte har något register över specifikt dessa frågor är det svårt att svara på en del av 

punkterna. 

1.        Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ingen inventering har gjorts. Tillsyn genomförs över oljeavskiljare som en del i övrig tillsyn vi har på 

miljöfarliga verksamheter (anmälningspliktiga och tillståndspliktiga). 

2.        Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Inget register gällande verksamheter med oljeavskiljare. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Lika som ovan, inte möjligt att söka ut denna uppgift. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Finns inget register men vad jag känner till så har vi endast 5-års besiktningar som genomförts en gång än 

så länge då frågan gällande 5-års besiktningar aktualiserats under dom senaste 5 åren. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Viktigt med rätt skötsel och dimensionering. 

Med vänlig hälsning 

Erik Johannesson  

Miljöinspektör 

Vännäs Kommun Mottaget 2019-03-11 
1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ja på de verksamheter som redan har återkommande tillsyn. Ingen särskild riktad insats. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 15 

2.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 Vet ej 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Hon som har haft den tillsynen har slutat och vi har inte hunnit göra några nya besök. 

 Inte alltid lätt att avgöra vem som är ansvarig verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren… 
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Malå Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej 

Här kommer svar från Malå kommun: 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ingen inventering, viss tillsyn 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vet ej 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Den är eftersatt 

  

6.       Övriga synpunkter? 

Många av de oljeavskiljare som finns inom vår kommun är äldre klass 2 avskiljare 

  

/Mvh Jan Asplund, MIljöinspektör 

 

Håbo Kommun Mottaget 2019-03-11 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ja, det har det.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 45 st oljeavskiljare 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi har inte uppdaterad information. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Saknar information.  
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5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Erfarenheten är att verksamhetsutövare behöver mer kunskap. Och att mer regelbunden tillsyn behövs för att få till en regelbunden provtagning. 

 

Älvkarlebys Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej! 

Försöker svara på dina frågor. Detta är en kommun där den största huvudorten har cirka 5000 innevånare 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ja inventering 2012 

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 32 

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Vi har fokuserat på fordonstvättar med oljeavskiljare då utgående vattnet avleds till 

spillvattennätet 

 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Skiftande beroende på verksamhetsutövare 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Enormt resurskrävande och det tar lång tid från inventering fram till någon form av åtgärdsbeslut. Det är bra med tillsyn då verksamhetsutövarna själva blir 

uppmärksamma på sin anläggning och ökar sin kunskap.  

  

6.       Övriga synpunkter?  

De flesta oljeavskiljare i denna kommun är gamla (före 2003). Vi har valt att prioritera fordonstvättarna vilket inbegriper provtagning. Inga fordonstvättar i 

denna kommun är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen varvid man måste göra rimlighetsavvägningar. Två verksamhetsutövare (vu) har fått 

krav med utgångspunkt från VA-huvudmannen riktlinjer för spillvattennätet. Den ena vu kommer att lämna in en åtgärdsplan till december 2019 och den andra 

vu kommer sannolikt byta ut sin oljeavskiljare från 1970-talet till sommaren 2019. 

 

Det måste finnas en långsiktighet i bygg&miljö´s tillsynsplaner samt när personal slutar. Uppföljning är nödvändig så att tillsynsmyndigheten bibehåller sin 

trovärdighet. 

  

Vi vill gärna ha resultatet av din undersökning. Skicka inte till mig då jag slutar inom kort. Skicka till kopiemottagarna Byggomiljo bygg.miljo@alvkarleby.se 

och Nina Engevi Nina.Engevi@alvkarleby.se 

Vänliga hälsningar 
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Karin Tydrén 

Miljöinspektör 

 

Telefon 026-831 31 I mobil 070-1606396 

karin.tydren@alvkarleby.se 

Besök Centralgatan 3, Skutskär  

Post Box 4, 814 21 Skutskär 

www.alvkarleby.se 

 

Norrköpings Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej! 

  

Vi i Norrköpings kommun har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare. Vi har istället vid den planerade tillsynen hos alla verksamheter ställt frågan om det 

utgående vattnet är kopplat till en oljeavskiljare. Har de det frågar vi efter senaste tömning och om någon 5-årsbesiktning har utförts. Har de inte besiktigat 

oljeavskiljaren så ställer vi krav på att de ska göra det enligt SS-EN 858. 

  

År 2015 tog vi i länet fram en informationsskrift om oljeavskiljare, se bilaga. Efter det började vi integrera frågan oljeavskiljare vid alla våra tillsynsbesök. 

Eftersom vi inte har gjort någon inventering av den bemärkelsen så har vi tyvärr ingen statistik som du frågar efter (fråga 2-4). 

  

Erfarenhetsmässigt är det tyvärr så att många inte har koll på sin oljeavskiljare förrän vi har varit ute och frågat om den, skötsel, tömning och besiktning. De 

flesta har oljenivålarm men verksamhetsutövaren vet oftast inte mycket mer än så. Utan när larmet går så beställer de tömning. Vilket inte är fel men då gäller 

det att veta vad det innebär att larmet går. Oftast är ”det för sent” när larmet har utlösts, dvs tömning behöver göras innan. Oljenivålarmet är oftast inställt på 

att det ska aktiveras när oljeskiktet är 5 cm. Eftersom det är många oljeavskiljares maxkapacitet så behöver en tömning göras innan. Alternativt behöver de 

ställa om larmet så att det går innan 5 cm. 

  

Det är relativt vanligt att inga andra kontrollera av avskiljaren görs. 

  

Utöver det, är en vanlig fråga om ansvarsfördelning oklar hos många. Vi som myndighet ställer krav på den som genererar ett utsläpp (verksamhetsutövaren). 

Många tror att det är fastighetsägaren som ska fixa tömning m.m. Och visst kan det vara så om de har avtalat om det men hittar vi brister eller ser ett behov av 

att en besiktning behöver göras, är de till verksamhetsutövaren vi riktar våra krav. 

  

En annan uppfattning hos verksamhetsutövaren är att det är ok att släppa allt sitt vatten till den eftersom de tror att den renar de mesta. Men det är ju ”bara” 

en oljeavskiljare som avskiljer olja. Kommer det in andra kemikalier kan de skada oljeavskiljarens funktion. 

  

Hör gärna av dig igen om jag behöver förtydliga eller utveckla något! 
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Och lycka till med dina studier  

  

Vänliga hälsningar 

 

Chatarina Holmström 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Telefon: +4611151472 

Tranås Kommun Mottaget 2019-03-11 
Vi har hittills inte krävt besiktning. Det är en standard, inte en föreskrift, så rimligheten måste prövas i domstol. Det borde vi kanske göra. 

  

Med vänliga hälsningar från 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Per-Olof Kättström 

Per-Olof Kättström 

miljöinspektör 

Tfn: 0140-6 8285 

Besöksadress: Stadshuset 

 

Åre Kommun Mottaget 2019-03-11 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 - ja, vi har haft tillsyn på oljeavskiljare sedan ca 2009, men först 2017 började vi ”inventera” för att se att verksamheterna följer standarden. I vår kommun är 

de oljeavskiljare som finns inomhus (bilverkstäder och liknande) påkopplade på spillnätet – eller i vissa delar av kommunen där det inte finns tillgängligt leds 

vattnet till enskilt avlopp – ofta en stenkista, men oljeavskiljare utomhus (drivmedelsanläggningar, ibland biltvättar) är påkopplade på dagvattennätet. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 - ca 48 st 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 - efter vår tillsyn 2017, 2018 och nu 2019 ska alla ha gjort 5-årsbesiktning. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

- en som vi vet om. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

- verksamhetsutövare har dålig koll på dimensionering, drift- samt skötselrutiner.  
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- vissa entreprenörer som gör 5-årsbesiktningen lämnar ett protokoll efter besiktningen som vi ser som ganska bristande – det är mer en 5-punkters ”ja-eller-

nej”-lista. Andra lämnar ordentliga besiktningsprotokoll med bilder och uträkningar som underlag. 

 

6.       Övriga synpunkter? 

- att endast en oljeavskiljare inte alltid är tillräcklig rening, exempelvis vid utgående dagvatten från drivmedelsanläggningar.  

- att drift- och skötselrutiner är oerhört viktigt att känna till vid eventuella tillbud så en kan få ordning på problemet så fort som möjligt.  

Matilda Pettersson 

Miljöinspektör 

Åre kommun/ Ååren tjïelte 

______________________ 

0647-161 00 

Box 201, 837 22 Järpen 

Besöksadress: Norra Vägen 21C 

are.se 

 

Karlstads Kommun Mottagit 2019-03-11 

Hej Christel! 

Vad kul att du valt att göra det exjobbet! Det är ett intressant område och högaktuellt för oss i Karlstad m.fl. kommuner i Värmlands län. 

Dock är vi tyvärr ett år osynkade då vi planerat att starta upp ett sådant projekt i år, och kommer sannolikt att gå över nästa år.  

Miljösamverkan i Värmland- och Örebro län (länsstyrelserna samt samtliga kommuner inom de två länen) har under föregående år sagt att vi ska försöka att 

starta upp detta i år. En del kommuner har säkert planerat in det i sina tillsynsplaner medan andra inte gjort det. Vi i Karlstad har inte planerat in det skarpt i 

planen men tänker sig ändå i mpn av tid, att göra projektet.  

De frågor vi vill ha svar på är också vilka verksamheter som i dag använder OA, hur de sköts men framförallt när en 5-årsbesiktning utfördes senast. I de fall det 

är läge att göra en tänker vi förelägga företagen att låta utföra kontroller.  

De verksamheter som vi har regelbunden tillsyn på (dvs de som betalar årlig tillsynsavgift såsom A,B,C och U med avgift) kommer vi att inom ordinarie tillsyn 

(ex. vid besök eller via årsrapporter) ta in denna info. För s.k. U-verksamheter som vi inte vanligen träffar kommer vi få inventera lite (fastigheter byter ju 

verksamhetsutövare då och då) och sedan skicka ut brev/kortare enkäter. Därefter vi fått en bild av läget, kommer vi skicka förelägganden. Vi kommer 

antagligen kolla OA som går både till spill och dagvattennätet.  

Vi har riktlinjer som ska klaras för alla som är kopplade till spillvattennätet samt särskilda riktlinjer för fordonstvättar (oftast kopplade till spill). Vet att en del 

kommuner kört liknande projekt och då även efter att 5-årsbeiktningarna är gjorda, låta företagen även ta prover på utgående vatten efter OA.  
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5-årsbesiktningen visar ju OA status. När besiktningarna är gjorda kan hända att en del OA behöver bytas eller lagas. Ett prov efter detta är gjort kommer 

spegla mer verksamheternas utsläpp och nivå på skötselrutiner.  

Vi har tidigare år gjort liknande projekt, men det var ett tag sedan. 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Inte på senaste tiden (U-verksamheter), men planeras som sagt nu i närtid. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Inte alls säker siffra men omkring 300-400 företag är det nog minst.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Detta vi vill få reda på 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet ej 

 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Vi skulle behöva ett bättre system, både rutiner samt register för att hålla koll på verksamheters OA. När de utfört besiktningarna för att kunna svara på din 

fråga nr 4 ex. Vi skulle även önska att det vore plikt på anmälan eller registrering motsvarande för att få koll på när och vart nya OA installeras så vi lättare kan 

ha koll på verksamheter utan att behöva inventera eller göra större projekt varje gång.  

Vi vet att detta är ett lite svårt område. Många VU har dålig koll på om ens OA finns, hur de ska skötas eller glömmer att sköta dem. Det är även svårt att få 

svar från vissa verksamheter och detta med att lämna över när via VU tar över en fastighet/verksamhet.  

Spåna gärna i ditt exjobb och beskriv kommuners bild över detta och om någon i Sverige sitter på smarta idéer kring hur detta kan göras effektivare 

Lerums kommun Mottaget 2019-03-11 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  Sker kontinuerligt via tillsyn av verksamheter.  

 2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare?  Ca 50 st men tyvärr är vårt register inte komplett.  

 3.       Antal verksamheter som har utfört 5‐års besiktning av oljeavskiljare?  Vi har tyvärr ingen statistik över detta, men vi ställer krav på 5årsbesiktning till 

verksamheter med kontinuerliga utsläpp i OA såsom biltvättar, bensinstationer m.m.  

4.       Antal gånger 5‐års besiktning har genomförts?   Vi har ingen statistik över detta.    

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?     

Man måste vara uppmärksam på att VU har en bra egenkontroll. Många installerar en OA och sen glöms den bort vilket gör att den inte fungerar. Sen är den 

allmänna hållningen att OA renar allt då den egentligen bara separerar olja. 

 

Uppvidinge Kommun Mottaget 2019-03-11 

1. Någon inventering av oljeavskiljare har inte gjorts utan tillsyn har gjorts vid ordinarie tillsynsbesök på redan kända C-verksamheter eller vid ett första 

besök av U-verksamheter. 

2. I kommunen finns det 19 kända verksamheter som har oljeavskiljare. 

3. Någon statistik över detta finns inte. Av erfarenhet från de tillsynsbesök jag har gjort så går det att säga att inte alla verksamheter besiktar 

oljeavskiljaren vart femte år utan det handlar om kanske 5-7 av de 19 kända verksamheterna som vi har i kommunen, de allra flesta ser dock till att 

kontroll utförs vid tömning. 

4. Någon information om detta finns inte och är inte heller något som tagits upp under tillsynsbesöken. 
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5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Tillsynen av oljeavskiljaren har generellt varit en kort punkt under genomgången av verksamheten, fokus då har mest legat på att det finns en, att den töms 

och att den har larm. Vid uppföljande besök kan det definitivt vara intressant att fokusera mer på den och dess skötsel. De allra flesta verksamheter ser till att 

oljeavskiljaren töms kontinuerligt, att den kontrolleras och att det finns ett larm.  

 

Bollnäs Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej Christel! 

Här är svaren på dina frågor från Bollnäs kommun. 

1.       Vi har inte haft någon tillsyn eller projekt riktad mot specifikt oljeavskiljare. Tillsyn av oljeavskiljare ingår som en del i den övriga tillsynen vi har på 

verksamheter där det är aktuellt. Vi är dock i slutskedet av ett projekt riktad mot fordonsverkstäder där oljeavskiljare varit en betydande del av tillsynen.  

2.       Har tyvärr ingen exakt siffra men det kanske rör sig om 30 stycken som vi känner till. 

3.       Av dem vi vet är det 1 som har utfört 5-års besiktningen.  

4.       Det har vi inga uppgifter om. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Genom fordonsprojektet har vi fått en bild av att det allmänt finns en bristande kunskap kring besiktningskrav av oljeavskiljare. Dem flesta har inte vetat om att 

besiktningskrav finns.  

Vänliga hälsningar 

Jonas Ejner 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Storuman Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej, 

Nedan följer svar på de frågor ni har. Har ni fler frågor får ni gärna återkomma.   

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Tillsyn utförs i samband med miljötillsyn på de objekt som vi har i våra register. Vi har även en dialog med tekniska där vi får information om ev problem i 

ledningsnätet.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Svårt att svara på men vi har nog ganska bra koll på de verksamheter som har oa. Dessa finns inte separat sökbara i systemet. Politiken antog under hösten 

2018 riktlinjer för oa där det framgår när det krävs samt hur den ska skötas.   
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3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Detta är mindre vanligt. Vi kräver det på äldre oa eller i känsliga områden samt om det finns någon anledning att tro att den inte uppfyller dagens krav. De 

flesta verksamheter i kommunen är små och drivs i liten omfattning och därför anser vi att riskerna är små om rutiner finns och följs och den töms 

regelbundet.   

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Inom vilken tidsperiod? 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Normalt förlitar sig VU på varningssystemen i oa och det är vanligt att den ses som en reningsanläggning. Vi tittar mycket på rutiner kring kontroll av oa och att 

tömning sker regelbundet samt hur den används, d.v.s. att man inte häller ner vätskor i, vad som når oa och kemikalieförvaring.  

Elin Rutqvist 

Miljöinspektör 

Storumans Kommun  

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret 

923 81  STORUMAN 

Tel: 0951-140 68 

Tel växel 0951-140 00  

E-post: mbn@storuman.se  

Hemsida: www.storuman.se 

Flen Kommun Mottaget 2019-03-11 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Detta är en av tillsynspunkterna vid inspektion av miljöfarliga U, C och B verksamheter. inga specifika tillsynskampanjer har utförts enbart för oljeavskiljare.   

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

De flesta miljöfarliga C och B-verksamheterna i kommunen samt bilverkstäder etc som ofta är U-verksamheter. >20 st.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

95 % gör besiktning efter påminnelse från tillsynsmyndigheten utan att formellt beslut krävs. Okända mindre U-verksamheterna kan tyvärr inneha OA som inte 

kontrollerats på länge.   

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

cirka 70 % (sällan tillsyn)  

cirka 95 % (regelbunden tillsyn) 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Oljeavskiljaren kan i många fall försummas av verksamhetsutövaren. Framförallt de verksamheter som har tillsyn sällan av miljökontoret, eller är en mindre 

verksamhet.  

6.       Övriga synpunkter? 
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En tydligare lagstiftning kan vara lämplig. Där verksamhetsutövaren uttryckligen borde ha ett krav att även skicka in och redovisa kopior av dokumentationen 

kring OA till tillsynsmyndigheten löpande. Samt att en anmälan alltid borde krävas vid installation till både VA-huvudman samt tillsynsmyndighet för mindre U-

verksamheter.  

Med vänlig hälsning 

 

Anton Fernroth - Börjel 

Miljöinspektör, Miljöavdelningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Flens kommun 

642 81 Flen 

Tel: 0157-43 02 66 

samhallsbyggnad@flen.se 

anton.borjel@flen.se  

www.flen.se  

 

Ekerö Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej Christel, 

1.     nej/ja, ingen regelrätt inventering men vi har tillsyn då de finns på miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillsyn.  

2.     ca ett 30-tal. 

3.     vet ej. 

4.     vet ej. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi kräver i de flesta fall tömning minst en gång årligen. Tömning sköts i de flesta fall. Vi rekommenderar verksamhetsutövarna att teckna avtal med 

tömningsentreprenör. Det som vanligen inte fungerar är larmen till avskiljarna vilket vi ställer krav på. De som inte har skötselavtal missar ibland rengöring av 

koalescenslameller. 

6.     nej. 

Med vänlig hälsning 

Dag Kempe 

Ekerö kommun 
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Box 205, 178 23 Ekerö 

Besök: Tappströmsvägen 2 

info@ekero.se 

www.ekero.se 

 

Falkenberg Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej! 

Här kommer svar från oss i Falkenberg.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Tillsyn av oljeavskiljare görs i vår årliga tillsyn av våra U-B objekt. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

- 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

- 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

- 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi kontrollerar att skötsel och kontroll av oljeavskiljare finns med i verksamhetens egenkontroll.  

Det kan skilja sig stort mellan de olika verksamheterna hur deras skötsel och rutiner ser ut gällande oljeavskiljare. 

Med vänliga hälsningar 

Malin Lyckdal 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

malin.lyckdal@falkenberg.se 

Direkt 0346-88 50 42 växel 0346-88 60 00 

Falkenbergs Kommun 
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311 80 Falkenberg 

http://kommun.falkenberg.se 

Arjeplog Kommun Mottaget 2019-03-18 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ingen helhetlig inventering har gjorts men vi kollar oljeavskiljare i vår planerade tillsyn, förekommande oljeavskiljare är oftast hos biltestbolagen som vi har en 

hel del av i kommunen. 

 

Sala och Heby Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej Christel! 

Här kommer svar från Sala och Heby kommuner gällande tillsynen av oljeavskiljare. 

En inventering av oljeavskiljare som är kopplade till det kommunal spillvattennätet är utförd av ledningsägaren (tekniska kontoret). 

Vi på miljöenheten utför tillsyn av oljeavskiljare i vår ordinarie tillsyn över miljöfarliga verksamheter och vi ställer då krav på 5-års besiktningar. Vi har i 

dagsläget inget separat register över oljeavskiljare eller över hur många gånger 5-års besiktning har genomförts. 

Vi planerar att i framtiden lägga in oljeavskiljarna som egna anläggningar i vårat ärendehanteringssystem. 

Vänliga hälsningar 

Opri Holgersson 

miljöinspektör 

Miljöenheten / Bygg och miljö Sala-Heby 

Sala kommun, Bygg- och miljökontoret 

Besöksadress: Rådhuset, Stora Torget 1 

Postadress: Box 304, 733 25 SALA 

Telefon direkt och mobil: 0224-74 73 79 

Växel 0224-74 70 00        Fax: 0224-74 73 08 

E-post: byggmiljo@sala.se  Hemsida: www.sala.se 
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Gävle Kommun Mottaget 2019-03-13 

God morgon! 

Vad kul att du läser till Miljö-och hälsoskyddsinspektör, helt klart det bästa jobbet 😊 

Vi har försökt svara på frågorna enligt nedan. Sammanfattningsvis så är frågorna väldigt övergripande. Vi har tyvärr inte systemstöd för att kunna söka ut dessa 

uppgifter på ett enkelt sätt. Ett tips gällande fråga 2-4 är att kontakta ett antal företag, förslagsvis bensinstationer.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Vi har påbörjat ett oljeavskiljarprojekt men har inte gått igenom alla verksamheter där vi tror det 

finns. Vi tog över detta från Gästrike Återvinnare för några år sen och det är en anledning till varför vi inte har ett tydligt svar ännu. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare?  

Då vi inte har svar på fråga 2 så kan vi inte ge svar på fråga 3-4, då vi inte har möjligheten att ta fram ett resultat som stämmer med verkligheten.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare?  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts?  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? I den tillsyn vi utfört varierar resultatet. En del VU har koll på tömningar och besiktningar medans 

andra inte alls har någon koll på dessa moment. Oljeavskiljarfrågor är en del i vår tillsyn som vi även gör på bensinstationer och fordonstvättar.  

6.       Övriga synpunkter? 

Återkom gärna ifall du har ytterligare frågor. 

Vänliga hälsningar 

 

Patrik Gustavsson 

Miljöchef 

Gävle kommun  

Livsmiljö Gävle  

Miljö-och hälsoskydd 

801 84 Gävle  

Besök: Kyrkogatan 22 

Kundtjänst: 026-17 80 00 

Telefon: 026-17 83 17 

patrik.gustavsson@gavle.se 

www.gavle.se 

www.facebook.com/gavlekommun 
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Ljungby Kommun Mottaget 2019-03-09 och 2019-04-11 
Hej Christel, 

  

Här kommer svaren på din enkät om oljeavskiljare.  

  

Fråga  Svar  

1.       Har inventering och tillsyn av 

oljeavskiljare utförts? 

Dagvatteninventering över oljeavskiljare som riktades till fastighetsägare gjordes 2014. Detta var ett riktat 

projekt till Sydvästra industriområdet i Ljungby kommun.  

Dec 2014 hade miljösamverkan Kronoberg Blekinge en utbildning om oljeavskiljare med bland annat föredrag 

från Aco Nordic. Som en följd av utbildningen kontrolleras oljeavskiljare numera i kontrollers den löpande 

och planerade tillsynen. Krav på göra 5-årsbesiktning är första steget. Vi har även ställt krav på provtagning 

men då främst till fordonstvättar.  

2.       Antal kända verksamheter som 

använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har vid tillsynen hittills registrerat 106 oljeavskiljare i kommunen.  

  

35 av 106 är oljeavskiljare som har installerats inom de senaste fem åren och där är 5-årsbesiktningen inte 

aktuell ännu.  

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-

års besiktning av oljeavskiljare? 

32 av 106 har gjort 5-årsbesiktning de senaste fem åren. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har 

genomförts? 

Vi har inga objekt som vi vet genomfört 5-årsbesiktning fler än en gång.  

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen 

på oljeavskiljare? 

Låg kunskapsnivå hos verksamhetsutövare. Rutiner för halvårskontroller saknas hos de flesta. Larm har de 

koll på. Kunskap om 5-årsbesiktning är bristande hos de flesta, man har kolla på cisterner och 

kontrollintervallen där men inte det saknas kunskap om besiktning av oljeavskiljare.   

  

Besiktningsföretagen: de är svårt att få tid för besiktning och vi upplever olika nivå på  hur väl besiktningarna 

utförs. Det finns certifiering enligt Swedac, men som är frivillig. 

  

Tömning av oljeavskiljare - görs på rutin av de större företagen. Kunskap saknas hos mindre verksamheter. Vi 

rekommenderar tömning av oljeavskiljare en gång per år. Om tömning ska kunna göras mer sällan ska det 

finnas rutiner för kontroll så att den fungerar.  

  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Jasmine Lindeberg  

  

Miljöinspektör 

Miljö- och byggförvaltningen 

Miljö 

Ljungby kommun 

Olofsgatan 9 

341 83 Ljungby 

Tel. 0372-78 92 87 

Webbplats:  www.ljungby.se 

 

Det är en sammanställning av båda. För oljeavskiljare till spillvatten gör vi inventering (frågar) vid tillsyn. Vi har inte gjort något utskick/enkät för att inventera 

oljeavskiljare till spillvatten.  
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Vi har inga separata register för oljeavskiljare till spillvatten och dagvatten. Om jag uppskattar det kanske det är 10 st som är kopplade till dagvatten, alla nya.  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Jasmine Lindeberg  

 

Tyresö Kommun Mottaget 2019-03-18 

Hej igen. 

 

Har funderat lite på hur jag ska göra eftersom ni var den första kommunen som tyvärr inte hade tid att svara på mina frågor. 

 

Mitt önskan är att ni vill svara på min första fråga i alla fall. Eftersom den är den viktigaste frågan i mitt arbete. Vill komma fram till en bra sammanställning 

eftersom jag har nytta av den på min arbetsplats på miljö- och byggenheten i Markaryds kommun.  

 

Har inventering av oljeavskiljare utförts? 

 

Det räcker med svar i slutet på april. 

 

Tack på förhand.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Christel Yngve 

Hej! 

Jag ställde frågan till vår VA-avdelning och fick följande svar:   

De oljeavskiljare som vi har på vårt VA-ledningssystem kan vi och de har vi tillsyn på. Sedan så finns det oljeavskiljare på bensinstationer och biltvättar, 

bilverkstäder, den tillsynen har SMOHF. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

  

Med vänlig hälsning 
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Robert Sirviö 

Tyresö kommun 

 

Motala Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej Christel! 

Du hade lite funderingar kring oljeavskiljare. Jag besvarar dina frågor så gott jag kan nedan. 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Nej, någon inventering har till min kännedom inte utförts. Tillsyn av oljeavskiljare genomförs i samband med övrig tillsyn. Vi brukar fråga hur ofta 

oljeavskiljaren töms, när den senast besiktigats och om man haft några problem. Noggrannare tillsyn sker oftast om problem identifierats  t.ex. i form av höga 

föroreningshalter i utgående vattnet. Kartläggning/inventering av oljeavskiljare och mer djupgående tillsyn skulle med fördel kunna genomföras i projektform. 

Det finns dock mycket annat att göra och bristande resurser innebär i många fall att områden prioriteras ned. 

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Detta har jag inget bra sätt att kontrollera. En vild gissning skulle vara omkring 100, men den siffran skulle jag inte kunna motivera särskilt väl. 

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Detta har jag tyvärr ingen möjlighet att kolla upp på något rimligt sätt. 

  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Samma som ovan.  

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Jag har inte arbetat så länge eller mycket med oljeavskiljare, men kommer antagligen att komma mer i kontakt med frågan när jag ska ut på tillsyn av 

fordonstvättar, drivmedelsstationer och liknande senare i år. Vad jag märkt är det verkar som att oljeavskiljare lätt faller i glömska, och att man som 

verksamhetsutövare/fastighetsägare missar slamtömningar, underhåll och besiktningar. Det händer att vi får reda på detta genom ansvariga för 

avloppsreningsverken som kan reagera på sammansättningen av spillvattnet från verksamheterna.  

   

6.       Övriga synpunkter? 

- 

Återkom gärna om någonting är oklart! 

Vänliga hälsningar                                                                         
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Erik Bäcklund 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör                                                    

Motala kommun                   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljö- och hälsoskyddsenheten 

591 86 Motala 

Besöksadress: Drottninggatan 2 

Telefon: 0141-22 50 80 

E-post: erik.backlund@motala.se  

motala.se/kommun 

facebook.com/miljomotala 

Kramfors Kommun 2019-03-11 
Hej! Se svar nedan. 

  

1.            Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

  

Historiskt har det gjorts ett par inventeringar på 1980- och 90-talet. Ingen inventering har gjorts efter det att standarden kom, däremot så har tillsyn av 

oljeavskiljare ingått i den ”vanliga” miljötillsynen på verkstäder, industrier, biltvättar och andra verksamheter där avskiljare kan/ska finnas. 

  

2.            Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

  

Uppskattningsvis ett 70-tal. 

  

3.            Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

  

Vi har ingen sån statistik. Men sedan 2014 och framåt ställer vi krav på 5-årsbesiktning i vår tillsyn. Detta oavsett om OA är byggd enligt SS-EN 858 eller inte. 

Om OA är äldre än standarden säger vi att besiktning ska utföras i tillämpliga delar. 

  

4.            Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 
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Vi har ingen sån statistik.  

  

5.            Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att verksamhetsutövare fortfarande tyvärr i allmänhet har ganska dålig koll på sina oljeavskiljare. Det är svårt att få till en fungerande skötsel som helt 

uppfyller kraven i SS-EN 858, i synnerhet i mindre verksamheter (typ bilverkstäder). Större kedjor/företag lejer allt oftare bort sexmånaderskontrollen i 

standarden, men det är en stor kostnad för ett litet företag. Och att mäta slam- och oljenivå på egen hand är inte helt enkelt, det saknas en lättillgänglig och 

användarvänlig utrustning för detta. Majoriteten av oljeavskiljarna i vår kommun är äldre än standarden och utformade enligt Naturvårdsverkets gamla 

riktlinjer 1975:10. Vi upplever att det är svårt för oss att avgöra när det är motiverat att ställa krav på utbyte av en sådan avskiljare – om den visat sig vara tät 

ch rätt dimensionerad enligt de gamla rekommendationerna. Provtagning av utgående vatten ger sällan entydiga svar, i synnerhet inte i verksamheter med 

låga flöden. 

6.            Övriga synpunkter? 

Angående 5-årsbesiktning kan man fundera på om den verkligen är motiverad i alla lägen. Till exempel i små verksamheter med lågbelastade klass II-avskiljare. 

Det är ändå en tung kostnad för en liten företagare att ta dit en besiktningsman. 

  

Det är bra att det sedan ett par år finns en samordning mellan de besiktningsföretag som tillhör STOR och de som är ackrediterade av SP. Innan kunde det 

finnas vissa skillnader i hur de utförde besiktningarna. Det enklaste för oss som tillsynsmyndighet vore om det skulle finnas ett certifieringskrav liknande det 

som finns för bränslecisterner eller köldmedieanläggningar. Då slipper vi fundera på om företaget som utför kontrollen har rätt kompetens eller inte. 

  

Hälsningar 

………………………………………….…. 

Erik Andrée 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljö- och bygg 

Kramfors kommun 

872 80 Kramfors 

…………………………………………….. 

Kundtjänst: 0612-800 00 

Direkt: 0612-803 71 

Mobil: 070-190 26 19 

E-post: erik.andree@kramfors.se 

www.kramfors.se   

www.facebook.com/Kramforskommun  

Instagram: @kramforskommun 
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Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej Christel! 

Miljöförbundet Blekinge väst bedriver miljötillsyn i tre kommuner, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.  Dina frågor går inte att besvara till fullo då vi inte för 

statistik över antal utförda kontroller.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  

Svar: De verksamheter vi bedriver tillsyn mot har vi ställt frågor om de har någon OA. Fångar in löpande vid verksamhetsförändring eller nyetableringar.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Svar: 186 verksamheter. Det finns de som är kopplade till det kommunala spillvattennätet och de som är kopplade till dagvattennätet. Vi förordar 

spillvattennätet, men det är en fall till fall bedömning. VA-enheterna vill av REVAC-skäl oftast inte att de ska kopplas till det kommunala spillvattennätet. Det är 

inte heller frågan om något hushållsavlopp och det innebär att det kommunala reningsverket inte har någon skyldighet att ta emot den typen av vatten.  

Frågan är inte helt enkel då man även kan behöva ta hänsyn till miljökvalitetsnormer om det släpps på dagvatten. Normen säger att man inte får släppa direkt 

på recipient utan kompletterande rening, Vilket oftast är fallet vid en traditionell dagvattenlösning.  

3.       Antal verksamheter som utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Svar: Inget vi för statistik över. Vi har tidigare haft ett projekt där vi förelagt om installation av ett oljeavskiljarsystem enligt norm. För merparten av dessa är 

det dags för en 5-årskontroll. Vi påtalar att det är dags vid tillsyn och om det inte utförs så förelägger vi att en sådan ska utföras.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Svar: Inget vi för statistik över.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Svar: Det är många gånger en pedagogisk utmaning att få verksamhetsutövare att förstå att en äldre gravimetrisk oljeavskiljare i kombination med högtryck 

tvätt är en kombo som inte uppfyller normens krav. Själva täthetskontrollen är lättare att förklara. Merparten av de verksamheter som inte haft oljeavskiljare 

som uppfyllt normens krav har fått ett föreläggande mot sig att byta ut till en dimensionerad enligt norm. Skötsel enligt norm brister ofta och det är ganska 

vanligt att tömning inte skett förrän larmet utlöst (vilket är för sent).  

/Daniel 

____________________________ 

Vänlig hälsning  

Daniel Karlsson 

Miljöinspektör 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
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294 80 SÖLVESBORG 

Tel: +46 (0)456-816 

Fax: +46 (0)456-194 56 

E-post: daniel.karlsson@miljovast.se 

Besöksadress: Klostergatan 1, SÖLVESBORG 

www.miljovast.se 

Skövde, Falköping, Karlsborg, Hjo och Tibro Kommun Mottaget 2019-03-11 

Hej Christel,  

Här kommer svar på dina frågor om oljeavskiljare.  

Svaren nedan gäller för kommunerna Skövde, Falköping, Karlsborg, Hjo och Tibro som ingår i kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg.  

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Någon inventering av samtliga oljeavskiljare som är kopplade till det kommunala spillnätet har inte genomförts under de senaste åren i någon av kommunerna.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 Denna information är inte något som vi har registrerat i våra system.  

2.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Denna information är inte något som vi har registrerat i våra system. I de verksamheter som vi regelbundet besöker i tillsynen påtalar vi vikten av 5-årskontroll, 

och flertalet av dessa verksamheter genomför också 5-årskontroller regelbundet.  

3.         Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Denna information är inte något som vi har registrerat i vårt verksamhetssystem 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vid tillsyn av verksamheter med oljeavskiljare kontrollerar vi verksamhetens egenkontroll av oljeavskiljare, hur ofta den töms, hur de själva kontrollerar 

oljeavskiljarens funktion mellan tömningarna, om 5-års kontroll har genomförts etc. När vi träffar på nya verksamheter med OA informerar vi om vikten av 

egenkontroll och 5-årskontroll samt att oljeavskiljaren är dimensionerad efter den verksamhet som bedrivs.   

Verksamhetsutövarna kunskap om sina oljeavskiljare varierar kraftigt. Några har mycket bra rutiner för kontroll och bra kunskap om hur oljeavskiljaren 

fungerar, andra vet knappt var oljeavskiljaren är placerad eller vilka golvbrunnar som är kopplad till den.  

6.       Övriga synpunkter? 

 Vänliga hälsningar 
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Ellen Larsson 

Miljöinspektör 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

_____________________________________________ 

Kundtjänst: 0500-49 36 30 

info@miljoskaraborg.se 

www.miljoskaraborg.se 

Helsingborgs Kommun Mottaget 2019-03-18 
Hej Christel 

NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) är ett kommunägt bolag där Helsingborg ingår. Våra svar på dina frågor finns nedan. Som VA bolag är tillsyn inte 

en del av vårt jobb utan detta är något miljökontoren jobbar med. Då oljeavskiljarnas utgående vatten leds till spillvattnet påverkar det oss. Vi tittar på ABVA 

för att veta om vi kan ta emot utgående vatten från oljeavskiljarna.     

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Nej, inte av NSVA.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? NSVA har ingen sammanställning över detta. 

3.      Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? NSVA kontrollera inte detta. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet ej 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? Ingen 

För NSVA är det viktigt att kvalitetskraven avseende olja i ABVA klaras i det vatten som avleds. Vilken reningsutrustning som används för att klara kraven är inte 

lika intressant. Lotta Wallin 

  

 

___________________________________________ 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  

Box 2022 

250 02 Helsingborg 

Besöksadress: Rönnowsgatan 12 

Telefon: 010-495 87 52 

E-post: lotta.wallin@nsva.se   
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Svara alla  

 

Från: Wallin Lotta - NSVA <Lotta.Wallin@nsva.se> 

Skickat: den 12 mars 2019 07:15 

Till: Jezek Sofia - NSVA <Sofia.Jezek@nsva.se> 

Ämne: VB: En fråga som har kommit in till oss om oljeavskiljare 

  

Hej Sofia 

Bifogat finns frågor från en student gällande oljeavskiljare kopplade till spill. Är det några frågor du kan svara på eller finns det något vi vill framföra gällande 

att oljeavskiljare är kopplade till spill? 

  

/Lotta 

 

Från: Lotta Wallin <lotta.wallin@hotmail.se> 

Skickat: den 11 mars 2019 21:09 

Till: Wallin Lotta - NSVA <Lotta.Wallin@nsva.se> 

Ämne: Fwd: En fråga som har kommit in till oss om oljeavskiljare 

Skickat från min iPhone 

 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Nilsson Torsten - MF <torsten.nilsson1@helsingborg.se> 

Datum: 11 mars 2019 15:16:29 CET 

Till: Lotta Wallin <lotta.wallin@hotmail.se> 

Ämne: En fråga som har kommit in till oss om oljeavskiljare 

Hej Lotta 

  

Vi har fått bifogade frågor från en student i Halmstad. Från vår sida vet jag att vi inte regelmässigt har inventerat oljeavskiljare som är anslutna till 

spillvattenledning. 

I vår tillsyn på olika verksamheter förhör vi oss om det finns, om de har larm och om regelbunden tömning kontroll sker.  

Gör ni något utöver detta? 

  

/Torsten 

 

Hej Christel 
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Vårt svar var i mejlet till NSVA, men du får det här igen lite mer utförligt. 

  

Torsten 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? MF gör ingen riktad inventering och tillsyns av oljeavskiljare. Den kontroll som görs är i den tillsyns 

som vi gör på en verksamhet. Finns där en oljeavskiljare installerad så kontrollerar vi att de har rutiner för tömning och kontroll av den och att det finns 

fungerande larm. För verksamheter som tvättar fordon i mindre omfattning och som har en oljeavskiljare innan vattnet leds till spillvattenledning, begär vi att 

provtagning sker på tvättvattnet som lämnar oljeavskiljaren.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? MF har ingen sammanställning på detta. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? MF kontrollera inte detta. 

  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts?  ----- 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

För mindre verksamheten är rutinerna för tömning och kontroll inte så bra. För medelstora och större verksamheter finns och fungerar dessa rutiner  

   

6.       Övriga synpunkter? --- 

 

Norrtälje Kommun Mottaget 2019-03-12 och 2019-03-22 
Hej! 

 

Tyvärr så är den informationen du vill åt inte så lättåtkomlig för oss utan en del handpåläggning. Vi har väldigt mycket att göra just nu kan därför inte prioritera 

dessa uppgifter.  

 

Med vänlig hälsning 

Tommy Tjärnberg 

Miljö- och Hälsoskyddsenheten 

 

Skrivit mail att de vill återkomma med första frågan. 

 

Hej! 

 

Som svar på din första fråga är: nej vi har inte genomfört någon inventering av oljeavskiljare. Tillsyn på oljeavskiljare har skett i dom fall en verksamhet haft en 

oljeavskiljare som vi haft kännedom om. Vi har framförallt tillsynat oljeavskiljare till bensinstationer och biltvättar. Utöver dom verksamheterna har vi dålig koll 

på vilka av våra verksamheter som har oljeavskiljare.  
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Med vänlig hälsning 

Tommy Tjärnberg 

Miljö- och Hälsoskyddsenheten  

 

Norrtälje kommun 

Box 800, 761 28 Norrtälje 

Besök: Estunavägen 14 

Telefon: 0176-710 00 

Fax: 0176-711 01 

kontaktcenter@norrtalje.se  

[www.facebook.com/norrtalje]www.facebook.com/norrtalje 

[www.twitter.com/norrtalje]www.twitter.com/norrtalje 

[www.norrtalje.se]www.norrtalje.se 

 

Hultsfred och Vimmerbys Kommun Mottaget 2019-03-12 

Hej Christel! 

Nedan följer Hultsfred och Vimmerbys svar på dina frågor angående oljeavskiljare.  

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Under 2015 gjordes en inventering/genomgång av oljeavskiljare i båda kommunerna.  

Tillsyn genomförs i samband med ordinarie miljötillsyn.  

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Enligt de uppgifter som lämnades in till oss så har vi 12 oljeavskiljare i Hultsfreds Kommun. 

Enligt de uppgifter som lämnades in till oss så har vi 14 oljeavskiljare i Vimmerby Kommun.  

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Enligt de uppgifter vi har så är det endast 2 st som har eller ska genomföra 5 års besiktningen.  

4.         Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det varierar en del hur mycket kunskap erfarenhet verksamhetsutövaren har om sin oljeavskiljare.  

6.       Övriga synpunkter? 

Med vänlig hälsning 

Martin Sundén 

Martin Sundén 

Miljö o Hälsoskyddsinsp 
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Hultsfreds kommun | Box 500 | 577 26 Hultsfred  

0495-24 14 41 | fax 0495-241902  

martin.sunden@hultsfred.se  

www.hultsfred.se | www.vimmerby.se  

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan  

Lycksele Kommun Mottaget 2019-03-12 
Hej Christel! 

 

Här kommer svar på dina frågor.  

  

1. Ja, vi genomförde som ett projekt tillsyn på oljeavskiljare 2010. Vi genomförde då tillsyn inom ett visst industriområde. Bifogat finns sammanställningen från 

den inventering som gjordes då. Vi genomför också varje år kontroller på oljeavskiljare på de verksamheter som vi har regelbunden tillsyn på.  

 

2. Vi har ingen siffra på hur många som har oljeavskiljare och för inte register på det sättet så att vi kan plocka fram antalet kända oljeavskiljare. 

 

3. Det rör sig om några få som genomfört 5-årskontroller men vi för inte statistik på detta så någon exakt siffra finns inte att redovisa. Däremot brukar vi 

rekommendera att de ska genomföra 5-årskontroller och en handfull företag har gonomfört det efter rekommendation från oss det senaste året.  

 

4. Detta är inget som redovisas till oss automatiskt. Däremot kan vi kontrollera det vid tillsyn. Vi har ingen heltäckande bild då vi exempelvis inte genomfört 

tillsyn på alla U-verksamheter i kommunen.  

 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Många har gamla oljeavskiljare. En del ofta större företag har bra kontroll på oljeavskiljarna. Många vet inte hur ledningarna är kopplade och vilka avlopp som 

går till oljeavskiljaren och om det sedan leds på dagvatten eller spillvatten. De flesta har regelbunden tömning som sköts automatiskt via abonnemang.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Marina Olofsson 

 

------------------------------------------- 

Marina Olofsson 

Miljöinspektör 

Lycksele kommun 

 

telefon 0950-167 53  

mobil 070-299 14 70 

marina.olofsson@lycksele.se 

www.lycksele.se 

 

Tanums Kommun Mottaget 2019-03-12 

Hej Christel, 

Här kommer ett svar gällande dina frågor om kommunala tillsynen av oljeavskiljare.  
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Vi har inget separat register på vilka verksamheter som har oljeavskiljare. När vi gör tillsyn på miljöfarliga verksamheter, som har oljeavskiljare, ingår tillsyn av 

oljeavskiljare med de andra områdena som vi kontrollerar på verksamheten.  

Vid tillsyn av oljeavskiljare kontrollerar vi att 5-års besiktningen är utförd, att tömningar har skett och att transportdokument för farligt avfall finns för 

tömningen. Kontroll av verksamhetens egenkontroll görs också.  

Vi håller just nu på att avsluta en tillsyns-sprint på biltvättar där vi har tittat extra på deras oljeavskiljare. Vi har då tittat på verksamheter som tvättar fler än 

250 fordon per kalenderår, vilket är åtta stycken. Resultatet är ännu inte sammanställt. 

Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor. Lycka till med examensarbetet! 

Med vänlig hälsning 

Lisa Nyberg 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

______________________________  

Tanums kommun 

Miljöavdelningen  

457 81 Tanumshede  

Besöksadress: Storemyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede 

Telefon direkt: 0525-185 89 (säkrast mån-fre: 8-12) 

E-post: mbn.diarium@tanum.se 

Kundcenter  

Telefon: 0525-180 00  

E-post : kommun@tanum.se  

www.tanum.se  

Lidingö Kommun Mottaget 2019-03-12 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Svar: Ja 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Svar: totalt ca 40 stycken. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Svar: Samtliga ska åtminstone ha utfört en 5-års besiktning. Detta gäller båda nya 

OA som är utförda enligt standard samt äldre OA. 
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4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Svar: Alla har gjort den minst en gång och endast i några enstaka gånger har man hunnit göra det två 

gånger. Gällande tillsynen av OA så har den kommit igång hos oss på riktigt för ca 5 år sedan.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? Svar: Egentillsynen är ofta bristfällig hos verksamhetsutövaren och det är ju svårt se så 

mycket på plats om det ser bra ut eller inte. 5-års besiktningen är ju bra då någon extern aktör går igenom anläggningen. 

6.       Övriga synpunkter? Svar: Nej. 

Älvsbyn Kommun Mottaget 2019-03-12 
1.             Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  

Tillsynen har varit bristfällig. Mer omfattande tillsyn har påbörjats 2019. 

   

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vet ej. 

   

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej. Ett fåtal. 

   

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej. 

   

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Verksamhetsutövare med äldre oljeavskiljare har bristfällig egenkontroll till följd av att kommunen inte har ställt krav på verksamheterna. 

Avfettningsmedel används ofta utan att vidta försiktighetsåtgärder. Provtagningsbrunnar saknas ofta. Besiktning utförs inte på äldre oljeavskiljare. 

  

Mvh 

Tobias 

 

Herrljunga Kommun Mottaget 2019-03-12 
Hej! 

Vi har ganska bra ordning på de största verksamheter (C-verksamheter) men däremot alla små som inte har regelbunden tillsyn, där skulle vi behöva planera in 

tid för att just få ordning på besiktning av oljeavskiljare, kontroll av storlekar, utsläppspunkter mm. Det är mest konstaterat att det finns en del att göra... Lycka 

till med examensarbetet! 

  

 1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Någon inventering har inte gjorts.  Tillsyn av oljeavskiljare görs på de objekt där vi stöter på dem i samband med tillsynsbesök då hela verksamheten 

inspekteras.  Vi har påbörjat ett register men det är långt ifrån komplett, vi startade det för att veta vilka verksamheter som vi behöver prioritera.  

 

 2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inget komplett register över verksamheter med oljeavskiljare men jag uppskattar att det är cirka 10-12 som är kopplade till spillvattennätet som vi 

känner till.  Av dessa är det 5 stycken som vi regelbundet gör tillsyn på, tre bensinstation och två fordonstvättar). Bensinstationer har vi 4 stycken och 3 av dem 

har just satt ned nya oa både för spillzoner och fordonstvätt (finns bara en biltvätt) och de har inte haft dem  i 5 år ännu. Den sista bensinstationen har inte haft 
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tillsyn sedan 2012 så vet inte hur de sköter sig. 2014 krävdes det besiktning av oa på de övriga stationerna och som jag tolkat inspektionsrapporter så 

bestämde man sig då för att byta ut dem istället. Det är lite oklart om de blev besiktade eller inte enligt inspektionsrapporterna, och den inspektören jobbar 

inte kvar så jag kan fråga.  Den ena fordonstvätten ska byta oa i år och den andra gjorde det förra året. 

 

 3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

  Har ingen uppfattning 

 

 4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

  Har ingen uppfattning  

   

 5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Min egen erfarenhet är mest från oljeavskiljare ute på landsbygden och på små verksamheter (exempelvis litet åkeri med spolplattor), dvs oljeavskiljare som 

inte är kopplade till spillvattennätet utan direkt till recipient. Min erfarenhet är att verksamhetsutövarna är noga med att tömma dem en gång om året men att 

det är lite dåligt med skötsel och besiktningar. De flesta har heller inte riktigt koll på hur stor oljeavskiljare de har eller hur stor de egentligen behöver. De har 

heller inte koll på utsläppspunkter. De flesta saknar kompletterande reningssteg.  

   

 6.       Övriga synpunkter? 

Då vi har många små verksamheter utanför kommunalt verksamhetsområde så skulle vi behöva göra en ordentlig inventering för att kunna prioritera vilka vi 

behöver driva ärenden mot, framförallt gällande att komplettera oljeavskiljaren med ytterligare rening. Men även för att öka kunskapen om att besiktning av 

oa behöver göras var femte år. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carola Adolfsson 

Miljöinspektör 

0513-171 20 

carola.adolfsson@admin.herrljunga.se 

 

Trollhättans stad 2019-03-12 

Hej,  

Jag heter Sofie Lindblom och arbetar som miljöinspektör på Miljökontoret, Trollhättans Stad. Jag arbetar främst med tillsyn av fordonstvättar och 

bensinstationer och arbetar därmed mycket med frågor kring oljeavskiljare, varav jag besvarar ditt mejl. Är relativt nyanställd så har inte varit i kontakt med 

jättemånga verksamheter ännu.  

Vi har inte gjort någon specifik inventering (projekt av att inventera) oljeavskiljare i den mån jag vet om. Dock kontrollerar vi om verksamheter har en 

oljeavskiljare vid varje tillsynsbesök. Vi bedriver ingen tillsyn i dagsläget på samtliga U -verksamheter på grund av personalbrist, vilket innebär att jag inte kan 

besvara din fråga på hur många verksamheter som har oljeavskiljare totalt.  

Jag kommer beskriva vårt arbetssätt och hur jag gör under min tillsyn:  

Vi har bestämt att arbeta med fokusområden i år för en effektivare tillsyn (att inte kolla på alla områden såsom avfall, kemikalier osv under varje tillsynsbesök). 

I år fokuserar vi på oljeavskiljare och kemikaliehantering.  

Jag har tagit fram en checklista för oljeavskiljare som jag ska följa vid varje tillsynsbesök.  

Det jag vill diskutera med verksamhetsutövaren och de krav vi ställer är att de ska utföra en 5 års besiktning av deras oljeavskiljare och skicka in denna rapport 

till oss. I dagsläget ställer vi inte krav på bensinstationer att de ska ha enligt standarden SS EN 858, men detta är under diskussion med andra kommuner i 

dagsläget.  
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Vi tittar på hur deras egenkontroll ser ut, dvs. hur ofta de tömmer, vem som tömmer olje- och slamskiktet, hur ofta de kontrollerar oljenivåer och om larm 

finns, samt att de har kunskap om vilka delar av verksamheten som är anslutne till vilken oljeavskiljare.  

När det gäller fordonstvättar kräver vi att verksamheter som tvättar mer än 1250 tvättar per år ska provta utgående vatten från oljeavskiljaren 1 gång 

vartannat år, och följa riktvärden utifrån Miljösamverkans Handläggarstöd för fordonstvättar.  

Min erfarenhet än så länge säger att samtliga verksamheter jag bedriver tillsyn på (ca 43st) har oljeavskiljare, av olika klass och vi kräver att dessa genomgår en 

5 års besiktning, vilket jag upplever följs av alla verksamheter.  

Dock har inte alla verksamheter en oljeavskiljare av standarden SS EN-858 och detta är något som diskuteras idag.  

 

Hoppas jag kunde besvara dina frågor någorlunda.  

Hör av dig om du har några funderingar!  

Med vänlig hälsning 

Sofie Lindblom 

Miljöinspektör 

Vansbro Kommun 2019-03-12 

Hej, 

Här kommer våra svar på frågor gällande tillsynen på oljeavskiljare i kommunen: 

1.       En större inventering utfördes 2017-2018 men fortfarande upptäcks fler. De flesta oljeavskiljare finns i u- verksamheter.  

2.       Ungefär 42 st verksamheter använder/har använt oljeavskiljare. 

3.       Hösten 2018 startade vi ett projekt med tillsyn av oljeavskiljare. Vi har börjat med fordonstvättar så nu har 9 verksamheter besiktat sina oljeavskiljare och 

provtagit utgående vatten. 

4.       Tillsynen på detta område har antagligen varit eftersatt för jag har inte kunnat hitta något i vårt system. 

5.       När vi kommer ut på tillsyn så upptäcker man att kunskapen i de flesta verksamheter är bristfällig gällande oljeavskiljare och det som dom anser är 

viktigast är att de har en tömningsrutin. Många verksamheter förlitar sig på larmet. 

 

 6.      I vår kommun finns många äldre oljeavskiljare kvar som inte går under standarden SS-EN 858 utan är dimensionerade utifrån SNV 1975:10. De besiktigas 

också och är de täta samt att utgående vatten håller sig inom de riktvärden VA-bolaget satt så anser vi att de uppfyller kraven. 

Vänliga hälsningar 

Petra Fransson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Samhällsbyggnad, Miljökontoret 
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Tel: 0281-75 237 

petra.fransson@vansbro.se  

Vansbro kommun, Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro 

www.vansbro.se  

 

Solna stad Mottaget 2019-04-17 
 

Hej Christel! 

  

Har svarat på dina frågor i blått nedan. 

  

Hör av dig om du har någon fundering. 

  

Hälsningar, 

  

Magnus Johansson 

Miljöinspektör 

  

SOLNA STAD 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Enheten för miljöskyddstillsyn 

1.           Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  

Ja. Vi gjorde 2016 en riktad inventering för att identifiera parkeringsplatser med plats för fler än 100 fordon samt om de var kopplade till en oljeavskiljare. 2017 

och 2018 har vi genomfört två tillsynsprojekt på de parkeringar med oljeavskiljare vi fångade upp i inventeringen. Samtliga parkeringar med plats för fler än 

100 fordon och med oljeavskiljare har lagts in i nämndens register (verksamhetssystem) och betalar en årlig tillsynsavgift.  

  

Vid tillsyn på miljöfarliga verksamheter (u-, c- och b-verksamheter) är alltid utsläpp till vatten en punkt och då fångas även eventuella oljeavskiljare upp. 

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 58 verksamheter har en eller flera oljeavskiljare. Totalt 70 oljeavskiljare varav 30 stycken är kopplade till en parkering med fler än 100 platser. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 
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 28 stycken. 15 stycken är installerade inom de senaste 5 åren och behöver alltså inte ha genomfört någon 5-årskontroll än. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

På varje verksamhet? Detta har vi ingen uppgift om men för vissa verksamheter har man 1-2 åren gjort en andra besiktning. De första 5-årskontrollerna skedde 

under 2013 och senare så i de flesta fall har enbart en kontroll behövt göras.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Efter att vi påbörjade tillsyn av oljeavskiljare, där vi många gånger uppmanar dem att följa normen SS EN 858, så har väldigt många verksamheter upprättat 

rutiner för 5-årskontroll och 6-månaderskontroll. Verksamhetsutövarnas kunskap om sina oljeavskiljare har höjts de senaste åren. Framförallt för de som är 

anslutna till ett garage. 

Stockholms Kommun Mottaget 2019-03-12 
Hej, 

1.    Miljöförvaltningen besöker ca 90–100 småverkstäder varje år och i den tillsynen ingår att kontrollera om verksamheten har en oljeavskiljare eller ej. Utöver 

dessa små verkstäder besöker vi också regelbundet större bil- och tågtvättartvättar och bensinstationer. 

2.    Jag kan inte på ett enkelt sätt få fram den siffran men det finns omkring 400–500 småverkstäder och 150 objekt inom bensinstation/större tvätt/tåg- och 

bussdepå. 

3.    Vi för ingen statistik över detta. 

4.    Brister i skötseln av oljeavskiljare sker främst hos mindre verksamheter som hyr sin lokal. Verksamheten tror att fastighetsägaren har koll på oljeavskiljaren 

och fastighetsägaren tar för givet att hyresgästen sköter detta då det vanligtvis ingår som en standardformulering i hyreskontraktet. I dessa fall kan det ha gått 

många år sedan oljeavskiljaren senast tömdes. 

5.    Det är många verksamheter som har gamla oljeavskiljare. Vi har hittills inte ställt krav på att avskiljarna ska genomgå besiktning men vi rekommenderar 

det och i många fall görs det på frivillig basis. 

Med vänlig hälsning 

Anna Vestman, miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Miljöförvaltningen/ Plan & Miljö/ Företag 

Box 8136, 104 20 Stockholm 

Telefon: 08-508 28 119 

Fax: 08-508 28 808 

E-post: anna.vestman@stockholm.se 

[www.stockholm.se]www.stockholm.se 

 

Södertäljes Kommun Mottaget 2019-03-23 
Hej Christel,  

  

Nedan har jag svarat på de frågor du ställde.  

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 
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 Tillsyn av oljeavskiljare gör vi som del av vår vanliga tillsyn på de verksamheter som har oljeavskiljare.   

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Jättesvårt att svara på, eftersom vi i vårt system har över 500 tillsynsobjekt. Oljeavskiljare är inte registrerade på objekten, så därför kan vi inte söka på 

oljeavskiljare i vårt system.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi  ber verksamheterna uppvisa protokoll från den senaste 5-årsbesiktningen när vi gör tillsynsbesök. Om det inte gjorts 5-årsbesiktning inom rätt intervall 

kräver vi att verksamheten genomför en 5-årsbesiktning och skickar in besiktningsprotokollet till miljökontoret. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vi tittar på det senaste besiktningsprotokollet vid tillsynsbesök, men vi vill också veta när oljeavskiljaren installerades.    

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi har många olika typer av verksamheter som behöver oljeavskiljare, exempelvis mekaniska verkstäder, fordonstvättar, etc. Generellt så kräver vi att 

oljeavskiljare användas av samtliga verksamheter där det förekommer risk för utsläpp eller spill av olja till natur eller avloppsnät. 

6.       Övriga synpunkter? 

 Inga övriga synpunkter. 

Vänliga Hälsningar,  

  

Ylva Berg 

Miljöinspektör 

Miljökontoret 

_______________________________ 

Södertälje kommun  

151 89 Södertälje 

  

Tel: 08-523 068 83 

E-post: ylva.m.berg@sodertalje.se 

Webb: www.sodertalje.se 

 

Haninge, Nynäshamn och Tyresös Kommun Mottaget 2019-03-12 och 2019-03-18 
Hej Christel! 

  

Va roligt att du läser till miljöinspektör! Vi ska besvara på dina frågor så gott vi kan. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är ett kommunalförbund med 

Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun som medlemskommuner. Så du får svar för samtliga kommuner i detta mail. 
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1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Tillsyn av oljeavskiljare sker varje gång som vi utför det ordinarie tillsynsbesöket hos en verksamhet som har en oljeavskiljare. Hur ofta det ordinarie 

tillsynsbesöket är beror på prövningsplikt av verksamheten och kan vara mellan 1, 2, 3 eller 4 år. Inventering av nya verksamheter är planerad under året och 

då kontrolleras givetvis om slam- och oljeavskiljare finns. 

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Enligt vårt system så har vi 102 verksamheter som har slam- och oljeavskiljare. Det kan finnas fler i och med att utsökningen i systemet tittar på om man fyllt i 

den informationen. Det betyder alltså att om man glömt att fylla i så går det inte att söka ut. 

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Alla verksamheter som har en äldre slam- och oljeavskiljare har utfört 5-årskontroller. Om verksamheten inte har utfört en täthetskontroll förelägger vi 

verksamheten att utföra en. De nyare har ännu inte varit igång under 5 år och därför inte genomgått en 5-årskontroll.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Denna kan jag tyvärr inte svara på, då jag inte kan dra ut information kring antalet 5-årskontrollen från systemet. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att vi fokuserar mer på äldre typer av Slam- och oljeavskiljare som kallas för Gravimetrisk avskiljare, där klassningen enligt EN- 858 saknas.  

Gravimetrisk avskiljare har även större risk för läckage som orsakar förorening i mark och miljö, som kan upptäckas och följas upp med hjälp av en 

täthetskontroll. Att kontrollera att oljeavskljare har rätt dimensionering är också viktig samt vilka utsläpp till vatten har anläggningen, klarar avskiljaren 

utsläppet? Samt frågor som: Är oljeavskiljaren kopplad till spill- eller dagvattenledning? 

 

6.       Övriga synpunkter? 

- 

Med vänlig hälsning 

  

My Minnegård 

Miljöinspektör 

  

Postadress: 136 81 Haninge  

Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 7  

Växel: 08-606 93 00  

Hemsida: www.smohf.se 

E-post: miljokontoret@smohf.se 
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Hej! 

  

Jag ställde frågan till vår VA-avdelning och fick följande svar:   

De oljeavskiljare som vi har på vårt VA-ledningssystem kan vi och de har vi tillsyn på. Sedan så finns det oljeavskiljare på bensinstationer och biltvättar, 

bilverkstäder, den tillsynen har SMOHF. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Robert Sirviö 

Tyresö kommun 

 

Örebro Kommun Mottaget 2019-03-13 

Hej Christel! 

Här kommer svar på dina frågor från Örebro kommun. Dessvärre har vi inte bra svar på alla frågor, men det är den här kunskapen vi har idag. 

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi har ett register över oljeavskiljare som vi har tagit fram tillsammans med Tekniska förvaltningen. Det registret har funnits under många år så att det täcker 

en stor del av oljeavskiljarna. Men det är inte komplett. Vi bedriver endast tillsyn på oljeavskiljare som finns på anläggningar som vi har tillsyn på av andra 

anledningar än att det finns en oljeavskiljare. Övriga gör vi endast tillsyn på om det kommer klagomål på dem (och det är sällan).  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

I vårt register finns 630 st.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Det har vi dessvärre inga uppgifter på. Vi frågar om det vid tillsyn men vi kan inte få fram några uppgifter. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet inte.  

Vänliga hälsningar 

Johanna Elfving, enhetschef 

Örebro kommun  

Miljökontoret 

019-21 14 56, 076-551 31 76 

johanna.elfving@orebro.se 

Box 33200, 701 35 Örebro 

Besöksadress: Åbylundsgatan 8A, Örebro 

Webbplats: orebro.se 

Servicecenter: 019-21 10 00 
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Twitter.com/orebrokommun 

Facebook.com/orebrokommun 

Skellefteå Kommun Mottaget 2019-03-13 
 

Finns bifogad fil. 

Information 

Linda Brännström har kvitterat följande registrering. 

 

Hej! 

 

Här får du besked om ditt ärende från Skellefteå kommun. 

 

 

Ditt ärendenummer: ÄR201951927 

Registreringsdatum: 2019-03-08 klockan 10:10:55 

 

Vänligen 

 

Kundtjänst, Skellefteå kommun 

kundtjanst@skelleftea.se  

0910-73 50 00 

www.skelleftea.se/kontakt 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Svar: Vi har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare i kommunen. Däremot utför vi regelbundet tillsyn av oljeavskiljare. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Svar: Av våra biltvättar och verkstäder har vi cirka 90-100 verksamheter som har oljeavskiljare. Flera av dem har två. Sedan har vi övriga verksamheter, där vi 

inte har någon förteckning över vilka verksamheter som har oljeavskiljare. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Svar: Vi har cirka 20-30 verksamheter där vi har uppgift på att de har utfört 5-års besiktning. Vid 2013/2014 började vi ställa frågor/krav på 5-års besiktning. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Svar: De verksamheter som vi känner till har genomfört en första 5-års besiktning, men det börjar bli aktuellt med en ny för flera verksamheter. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vår erfarenhet är att kunskapen om oljeavskiljare kan variera mycket hos olika verksamheter. Mindre verksamheter har ofta dålig koll. När vi började ställa 

krav på 5-års besiktning såg vi att det var vanligt med läckage på äldre oljeavskiljare och också att det var vanligt att de var för små. Men det finns äldre 

gravimetriska oljeavskiljare som fungerar bra. 

Vi har tyvärr också några ärenden där verksamheter har bytt till en ny klass 1 oljeavskiljare men ändå har höga metall- och oljehalter vid provtagning.  Ibland 

kan det bero på felaktig dimensioneringsberäkning, men vi har även fall där vi inte riktigt kan förstå varför de får så höga halter. 
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I Skellefteå har vi problem med höga halter av zink från många verksamheter. 

 

Stenungsund Kommun Mottaget 2019-03-13 
on 03-13, 13:05 

Hej Christel, 

Nedan ser du svar på dina frågor; 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Nej, en inventering och tillsyn av oljeavskiljare inte (med min vetskap) utförts under de senaste två åren i alla fall. 

 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Detta har vi i dagsläget ingen kunskap om dessvärre. 

 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Detta har vi i dagsläget ingen kunskap om dessvärre. Detta ska verksamheterna ha koll på själva. 

 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Detta har vi i dagsläget ingen kunskap om dessvärre. Detta ska verksamheterna ha koll på själva. 

 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vet inte vad man syftar på här, menar man om det brukar vara problem med dessa så är svaret nej. 

En del verksamheter (tex. fordonstvätt) kombinerar ofta oljeavskiljare med kolfilter eller annan typ av rening.  

Ofta brukar det vara problem med att halter avseende metaller på utgåendevatten inte uppfyller gällande kriterier.  

 

6. Övriga synpunkter? 

Inga övriga synpunkter. 

 

Med vänlig hälsning 

Camilla Olsson 

Miljöinspektör 

  

Verksamheten för miljö- och hälsoskydd 

Stenungsund kommun 

Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund 
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Telefon: 0303-73 02 30 

E-post: camilla.olsson@stenungsund.se 

Hemsida: www.stenungsund.se 

 

 

Osby Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej! 

Här kommer mina svar på enkäten om oljeavskiljare. Tyvärr har jag inte kunnat svara så exakt på frågorna eftersom vi inte för någon statistik om oljeavskiljare. 

Hoppas att svaren är till hjälp ändå! 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Svar: Ingen inventering har utförts. Tillsyn av oljeavskiljare sker som en del i det vanliga 

tillsynsarbetet. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Svar: Cirka 30 verksamheter har fettavskiljare. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Svar: Om vi vid ett tillsynsbesök noterar att det inte skett någon besiktning på fem 

år så ber vi verksamhetsutövaren att utföra en besiktning. Vi för emellertid inte någon statisk över vilka verksamheter det är som utfört besiktning. De mindre 

verksamheterna besöker vi mer sällan. Det händer därför att det går längre tid mellan besiktningarna än fem år i dessa verksamheter. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Svar: Jag vet tyvärr inte svaret på denna fråga.   

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Svar: Det var till en början svårt då det inte har funnits några strikta regler. Vissa verksamheter har haft tömning efter behov, där "vid behov" inte varit 

definierat. Ju mer jag har varit ute på verksamheter med oljeavskiljare och läst på inom området så har det emellertid blivit lättare att bedöma vad som ska 

krävas.   

6.       Övriga synpunkter?  

Svar: En svårighet är när verksamhetsutövaren själv inte har information om sin oljeavskiljare. Det kan exempelvis saknas ritningar över hur den är kopplad 

eller information om vilka typer av larm (nivålarm eller överfyllnadslarm) som oljeavskiljaren har.  

Med vänliga hälsningar, 

 

Malin Mattsson  

Miljöinspektör  

Miljö- & Byggenheten  

Kommunstyrelseförvaltning  

Osby kommun  

283 80 Osby  

Växel: 0479 - 52 80 00  

malin.mattsson@osby.se  

www.osby.se  

Så här hanterar Osby kommun personuppgifter.  
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Landskrona Kommun Mottaget 2019-03-13 

Hej! 

Jag jobbar som miljöinspektör i Landskrona och är den av oss här som oftast stöter på oljeavskiljare under mina inspektioner. 

Så här kommer mina svar på dina frågor; 

1.     Ja, inventering/tillsyn av oljeavskiljare sker regelbundet vid våra miljötillsynsinspektioner då vi har med frågor om detta i vår generella checklista som vi 

använder oss av vid inspektioner. 

2.     Jag skulle uppskatta att det är 20-30 st av våra ca 270 verksamheter som vi utför miljötillsynsinspektioner på 

3.     En av frågorna som vi ställer om oljeavskiljare regelbundet vid våra inspektioner är ifall verksamheten har utfört en 5-års-besiktning eller ej de senast 5 

åren. Ifall de inte har utfört någon sådan så förelägger vi dem om att göra det snarast. 

Så svaret blir då att i princip alla verksamheter som har en oljeavskiljare också har utfört en 5-års-besiktning eftersom de blivit förelagda om att göra det ifall de 

inte redan, självmant, utfört en sådan. 

4.     Det är väldigt svårt att avgöra då vi inte tidigare (innan 2015) regelbundet frågade om utförd 5-års-besiktning eller ej. 

5.     Erfarenheten jag har är att många bilverkstäder fortfarande har oljeavskiljare då det i princip inte behövs då spill av olja i dagens bilverkstäder är väldigt 

liten. Men då det anses besvärligt att avinstallera en oljeavskiljare har många bilverkstäder kvar oljeavskiljaren ändå. 

Många mindre, enskilda, företag som utför fordonstvätt har gamla oljeavskiljare som inte är av klass 1 eller klass 2 (från innan ca 2007). 

Mindre företag som har oljeavskiljare har oftast väldigt dålig koll på om det utförts en 5-års-besiktning eller ej samt att de har ännu mindre koll på om 

oljeavskiljaren är rätt dimensionerad. 

 

6.      Det är väldigt viktigt att de verksamheter som utför fordonstvättning regelbundet utfört provtagning på utgående vatten så att de får en indikation på 

oljeavskiljarens funktion även under tiden mellan 5-års-besiktningar. 

Östersunds Kommun Mottaget 2019-03-13 

Hej! 

Du får det här mailet som svar på frågor om oljeavskiljare i Östersunds kommun. 

På kommuner är (minst) två avdelningar berörda av oljeavskiljare. I Östersunds kommun ar den ena, kommunens miljökontor, en myndighet med juridiska 

verktyg för bl.a. besiktningar och förelägganden för verksamheten som sådan, oavsett anslutning till den allmänna VA-anläggningen. VA-huvudmannen är den 

andra som äger ledningsnäten och reningsverken och ansvarar därför för konsekvenserna av miljöfarliga ämnen i spillvattensystemet, samt kan hindra 

verksamheter som missköter sig från att använda den allmänna VA-anläggningen. 

Svar på dina frågor nedan. 

1. För flera år sedan gjorde VA-huvudmannen inspektioner men inte under de senaste 5 åren. Nya oljeavskiljare besiktas av VA-huvudmannen vid installation. 
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Miljökontoret har inte gjort någon inventering på senare år, men gör ordinarie tillsyn av olika miljöfarliga verksamheter där viss tillsyn av oljeavskiljare också 

ingår. 

2. Östersunds kommun har 166 oljeavskiljare på spillvattennätet registrerade i sitt kartsystem. Vissa verksamheter har fler än en avskiljare men för det har vi 

ingen sammanställning. 

3. På kommunen finns ingen information om vilka verksamheter som utfört 5-årsbesiktningar, inga besiktningsintyg har krävts in. Viss besiktning utförs av de 

företag som tömmer oljeavskiljarna. Besiktningen i sig går bara att genomföra vid nytömd avskiljare. 2019 påbörjar miljökontoret ett projekt om oljeavskiljare 

där bl.a. krav på besiktning av oljeavskiljare kommer ställas. 

4. Miljökontoret har främst undersökt verksamheters egenkontroll och tömningsrutiner.  

5. Det har blivit tydligt vid besiktningar och inspektioner att få verksamhetsutövare vet om avskiljaren är ansluten till dagvatten eller spillvatten, eller för den 

delen vad på fastigheten (diskho, dusch, stuprör, wc, m.m.) som är anslutet till oljeavskiljaren. Många avskiljare är också gamla och utdaterade funktionsmässigt. 

Sedan åtminstone 2008 har kravet på nyinstallerade oljeavskiljare varit att de ska uppfylla ss-en 858 

 

6.  I kommunen har nya riktlinjer om oljeavskiljare tagits med bl.a. bestämmelser om att alla oljeavskiljare, även gamla, i kommunen senast år 2025 ska 

uppfylla kraven i ss-en 858. Trots den delvis bristfälliga oljeavskiljningen från kommunens miljöfarliga verksamheter fungerar reningsverken och ledningsnäten 

enligt licenskraven. Precis hur mycket extra kemikalier som används i reningsprocessen på grund av den delvis bristfälliga oljeavskiljningen är oklart. 

Med vänlig hälsning  

Oskar Laring 

VA-ingenjör 

Avfall - VA 

Östersunds kommun 

063 - 14 35 18 

Oxelösunds Kommun Mottaget 2019-03-13 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Vi har inte gjort någon inventering utan noterar och för register efterhand som vi är ute på tillsyn. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Vi har tidigare inte haft något register men påbörjade under förra året ett register där vi 

för in uppgifterna allt eftersom vi är ute på tillsyn på de miljöfarliga verksamheter.  Än så länge har vi skrivit upp ett 10 tal verksamheter med oa på listan 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Samma antal som ovan då vi i samband med tillsyn har ställt krav på besiktning om 

detta inte skett. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Det har jag ingen uppgift om. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Har inget särskilt att tillägga. 

 

 

 



 

186 
 

Ljusdals Kommun Mottaget 2019-03-14 
Hej! 

Här kommer ett svar från Ljusdals Kommun angående Oljeavskiljare (OA). 

  

Svar på dina frågor. 

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ljusdals Kommun har inte utfört någon specifik inventering av verksamheter med OA. Tillsyn av OA görs i samband med planerad tillsyn på verksamheter som 

betalar årlig tillsynsavgift eller har ingått i olika projekt, t.ex. fordonstvättar. 

  

2.        (2-4) Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Antal gånger 5-

års besiktning har genomförts? 

Vi har inga listor över verksamheter som har OA eller som har utfört besiktningar och sånt. Vi har i tillsynen ställt krav på både besiktningar och installationer 

av nya klass 1 OA, men det finns inga siffror på det. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det finns många äldre OA (klass 2) på flertalet mindre verksamheter i kommunen. Vanligtvis töms de regelbundet, men de besiktas sällan med 5-års intervall. 

  

6.       Övriga synpunkter? 

Det skulle behövas mer riktad tillsyn på OA, men p.g.a. resursbrist har detta inte prioriterats. Vi funderar dock på att dra igång ett inventeringsprojekt av OA 

inom nåt år. 

 

Ängelholms Kommun Mottaget 2019-03-14 
Hej, 

  

Jag har försökt att svara på dina frågor om oljeavskiljare (OA) i Ängelholms kommun.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ingen inventering. Tillsyn av OA sker i samband med tillsynsbesöket på verksamheten. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi kan inte få ut en exakt lista på antal verksamheter (registret är inte komplett), men vi har minst 50 verksamheter med OA. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Jag känner bara till en verksamhet som har besiktat OA. Eftersom miljöenheten ännu inte börjat ställa krav på besiktning så görs det (nog) inte. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

- 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 
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På tillsyn ställer vi följande frågor om verksamhetens OA: vilken typ (klass), kapacitet, hur ofta tömning sker (kontroll av transportdokument) samt vilka rutiner 

som finns.  

  

Vår erfarenhet av OA i Ängelholms kommun är att de flesta är kopplade till spillvattenätet och de töms regelbundet (årligen). Många är också gamla. De flesta 

OA finns hos de verksamheter som bedriver fordonstvätt. Dessa verksamheter gör en vattenprovtagning varje år och skickar in analysprotokoll till 

miljöenheten. Analysresultaten visar att riktvärdet för oljeindex innehålls i de flesta fall. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åmål Kommun Mottaget 2019-03-15 
Hej! 

 

Ursäkta dröjsmålet med svaren på dina frågor, men här kommer de: 

 

1.    Någon regelrätt inventering av oljeavskiljare i Åmåls kommun har vi inte gjort. Däremot kontrolleras förekommande oljeavskiljare  hos de 

miljötillsynsobjekt vi har, prövningspliktiga B- och C-anläggningar såväl som inte prövningspliktiga U-anläggningar. 

 

2.    Vi har kännedom om ungefär 40 verksamheter där det finns oljeavskiljare, varav några har flera oljeavskiljare. 

 

3.    Här får det bli en uppskattning - ett 15-tal verksamheter bedöms ha utfört 5-årsbesiktningar. 

 

4.    Det är nog bara enstaka verksamheter som har utfört fler än en 5-årsbesiktning. 

 

5.    Många av de oljeavskiljare vi "stöter på" i vår tillsyn är endast av typen traditionella, gravimetriska oljeavskiljare. Ibland kräver vi att sådana ska ersättas 

med klass 1-oljeavskiljare, som är rätt dimensionerade för aktuell verksamhet. Mindre verksamheter har vanligen dålig kunskap om, och bristfällig egenkontroll 

av, sin oljeavskiljare. För en del verksamheter, framförallt fordonstvättar, har vi ställt krav på provtagning av utgående avloppsvatten från oljeavskiljare. 

  

Med vänlig hälsning 

  

 

Izabela Mehmedovic 

Miljöinspektör 

Samhälle 

468230 

Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm 

www.engelholm.se 
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Vanligen kan man då konstatera förhöjda föroreningsnivåer av framförallt oljerester och zink i avloppsvattnet, vilket innebär en extra föroreningsbelastning på 

kommunens avloppsreningsverk. 

 

6.     En inventering av samtliga oljeavskiljare i Åmåls tätort skulle vara önskvärd, men är tyvärr svår att hitta tid för. Dagvattenavlopp, med eller utan 

oljeavskiljare, avleds ofta till vattendrag/sjö, i Åmåls tätort till Åmålsån. Med en inventering av alla sådana dagvattenutsläpp skulle vi antagligen kunna 

upptäcka källor till sådana diffusa föroreningsutsläpp som till och från konstateras i ån. Ett annat problem är all biltvätt som allmänheten företar sig hemma på 

sin garageuppfart. Avloppsvattnet därifrån hamnar i dagvattenledning där det inte finns oljeavskiljare, vilket säkert innebär en avsevärd föroreningsbelastning 

på, i vårt fall, Åmålsåns vatten. 

 

Med vänlig hälsning 

Ulf Malmsten 

 

 

 

Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud, Dals-Ed Kommun Mottaget 2019-03-18 
Fråga 1) När vi är ute på inspektion har vi ett frågebatteri kring deras oa, men vi har inte gjort någon direkt inventering av dem.  

Fråga 2) I vårt område (Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed) känner vi till 48 verksamheter som har oa 

Fråga 3) Vi har kännedom om 13 verksamheter som har utfört 5-årsbesiktning 

Fråga 4) Troligen bara 1 gång vad vi vet 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vår erfarenhet är att det i många fall saknas rutiner för skötsel och tömning av sin oa.   

 

M v h 

Dalslands miljö- och energikontor 

 

Upplands-Bro Kommun Mottaget 2019-03-15 

Hej Christel! 

Skickar svar på dina frågor om OA. 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Miljöavdelningen tittar på oljeavskiljare när vi är ute på tillsyn på verksamheterna. Resultatet av besiktningen ska dokumenteras och journaler ska kunna visas 

upp vid tillsyn.  
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2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 40-60st  

3. Antal verksamheter som utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

- 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

- 

Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Tillsynen på OA sker när vi gör tillsyn av verksamheten.  

Övriga synpunkter? 

Då vi inte har ett sätt att söka ut OA i vårt ärendehanteringssystem så har jag svårt att se antal OA och om de har besiktats.  

Med vänlig hälsning 

Cecilia Andersson 

Miljöinspektör 

Miljöavdelningen  

Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

08-410 613 33 

cecilia.andersson2@upplands-bro.se  

www.upplands-bro.se 

Vaggeryds Kommun Mottaget 2019-03-15 
Hej, 

  

1.       Gällande inventering och tillsyn var vi med i ett tillsynsprojekt om fordonstvättar 2017. Då besöktes 19 verksamheter, både u-objekt och c-objekt. I det 

projektet så tog vi in uppgifter om oljeavskiljare.  

2.       41 
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3.       12 

4.       12 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Om oljeavskiljaren är äldre eller att det kanske har funnits en annan verksamhet på platsen tidigare, så finns inte alltid uppgifter om typ av oljeavskiljare 

och/eller dimensioneringsberäkning. Verksamhetsutövarna brukar då tittat i besiktningsprotokollet samt göra en dimensioneringsberäkning. 

Övriga synpunkter? 

Några verksamheter har eller ska byta oljeavskiljare och några anläggningar har inte varit igång i 5 år. 

Om du har några frågor så går det bra att ringa mig på numret nedan.  

  

Trevlig helg och lycka till med arbetet! 

  

Med vänlig hälsning               

Matilda Mikaelsson Nilsson 

Miljöinspektör 

                                                                 

Vaggeryds kommun                          

Miljö- och byggförvaltningen 

  

Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 

Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd 

  

Telefon: 0370-67 81 60                      

E-post: miljobygg@vaggeryd.se 

 

Kävlinge Kommun Mottaget 2019-03-18 
Hej 

  

Tyvärr för vi inte ett speciellt register över inkopplade oljeavskiljare i kommunen så vi kan inte ta fram de uppgifterna du begär. Vi kan bara titta på enskilda 

fastigheter hur det ser ut. 

  

Vänliga hälsningar 

Susann Löfvendahl 
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Susann Löfvendahl 

Administratör, Miljöenheten 

  

Tel: 046-73 91 92, SMS: 0709-73 91 92 

E-post: susann.lofvendalhl@kavlinge.se 

  

Besöksadress: Kullagatan 2, Kävlinge 

Postadress: Kävlinge kommun, Miljö & Teknik, 244 80 Kävlinge 

www.kavlinge.se 

 

Avesta, Fagersta och Norbergs Kommun Mottaget 2019-03-18 
Hej Christel, 

  

Dessa svar är för V-Dala miljöförbund som har hand om miljötillsynen i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. 

  

Har skrivit in svaren i kursiv stil mellan dina frågor. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Erik Björn 

Miljöinspektör / Miljöenheten 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi tillsynar inte oljeavskiljare specifikt. Däremot finns det hos många av de verksamheter som vi har tillsyn på t.ex biltvättar och bensinmackar. Kontroll  av 

oljeavskiljaren blir då en del av tillsynen. Inventeringar har vi gjort men de brukar inte vara heltäckande för våra kommuner utan fokusera på något specifikt 

industriområde. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Det finns väldigt många verksamheter som har oljeavskiljare som skyddsåtgärd för att förhindra oljeläckage till dag- eller spillvatten, ex olika typer av 

verkstäder. De som har en oljeavskiljare som regelbundet tar emot oljeförorenat vatten är färre. Det är främst ovan nämnda biltvättar och spillzoner vid 

bensinstationer. Bedömer att det rör sig om ca 60 st. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi har ingen uppgift om detta. Vi får inte automatiskt kopior på protokollen när besiktningarna görs. Många av de oljeavskiljare vi inspekterar är dessutom för 

gamla (anlagda för 2003) för att ha krav på regelbunden kontroll. Ett fåtal av dem har vi ställt krav på att de ska göra en besiktning.  
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4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

  

Se punkt 3.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

  

Det är ett väldigt varierat område. Större aktörer har ofta väldigt bra koll och sköter oljeavskiljaren enligt konstens alla regler. Motsatsen är alla de mindre 

verksamheter som startar upp biltvättar i gamla verkstadslokaler. Där finns ofta någon gammal klass 2 avskiljare som inte på något vis är avsedd för att ta hand 

om tvättvatten. Verksamhetsutövarna i de fallen har ofta väldigt dålig koll, om de alls känner till at det finns någon oljeavskiljare.  

 

Gislaved och Tranemos Kommun Mottaget 2019-03-09, 2019-03-18 och 2019-05-02 
Hej Christel, 

Jag jobbar på VA och det är Miljökontoret som har tillsyn på verksamheter som har oljeavskiljare. 

Vårt Miljökontor är ett gemensamt kontor för Tranemo kommun och Gislaved kommun. Vi började samarbeta med Gislaved vid årsskiftet. Jag vet inte om de 

hunnit göra några inspektioner av företag som har oljeavskiljare och som ligger i Tranemo kommun eftersom de så nyss fått uppdraget att vara Miljökontor för 

vår kommun. 

  

Vi på VA känner till några företag som har oljeavskiljare. Det kan finnas fler oljeavskiljare än de jag vet om. Det kan också finnas företag som borde ha 

oljeavskiljare men inte har det. När det gäller 5-årskontroller så vet jag inte om de utförs eller inte. 

Nu håller vi på med att ta fram riktlinjer för oljeavskiljare och där ingår krav på besiktning vart 5:e år. Dessa riktlinjer tar vi fram gemensamt för alla kommuner 

i Sjuhärad (Borås, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Mark, Herrljunga, Vårgårda). 

  

Med vänlig hälsning                                                                                                                            

Birgit Magnusson                                                                                       

Enhetschef VA 

Direkt: 0325-57 61 42  ●  Mobil 076-643 06 69                                                                                

TRANEMO KOMMUN  

Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo                                                                          

Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo                                                                                          

www.tranemo.se  ●  Facebook: Tranemo kommun ●  Instagram: @tranemokommun  

Hej Christel! 

Jag har lagt in våra svar med blå text under dina frågor nedan. 

Hälsningar 

Maud 

______________________________ 
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Maud Enqvist 

Miljöhandläggare  

Miljöskydd 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Gislaveds kommun 

332 80 Gislaved 

Besöksadress: Stortorget 1 

Tel: 0371-813 87 

maud.enqvist@gislaved.se 

www.gislaved.se 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 Nej, vi har inte inventerat alla verksamheter som kan ha oljeavskiljare. Bilverkstäder har inventerats.  Regelbunden tillsyn utförs främst på C-objekt 

(anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet) och en del av dessa har oljeavskiljare. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 Vi har ingen särskild lista över dessa så vi vet tyvärr inte antalet. Vi kanske har ca 100 kända om jag ska gissa! Och säkert lika många till som vi inte haft tillsyn 

på/inventerat. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 Vad jag vet ett fåtal, kanske en (och i så fall enligt anvisningarna i STOR, inte enlig SS EN 858-2). 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vad jag vet en gång. 

 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi vet att det finns många dåliga, gamla oljeavskiljare i kommunen. En del förelägganden har meddelats om att byta ut oljeavskiljare eller ansluta 

oljeavskiljaren till spillvatten (om det gått till dagvatten). I Jönköpings län har riktlinjer för fordonstvätt tagits fram. Där finns bl a ett avsnitt om oljeavskiljare + 

vägledning för tillsyn av fordonstvättar. 

 

Hej Christel! 

Vi har tillsynen i Tranemo kommun sen årsskiftet så vi vet tyvärr inte så mycket om de inventeringar och bedömningar som tidigare gjorts i den kommunen!  
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Vi kommer förmodligen att tillämpa de riktlinjer som tagits fram i Gislaveds kommun när vi har tillsyn i Tranemo kommun. 

Hälsningar 

Maud 

 

Eslövs Kommun Mottaget 2019-03-19 

Hej Christel! 

Vilket spännande examensarbete du skriver. Vi tar gärna del av resultatet när det är klart. 

Vi har svarat så gott vi kan utifrån den information vi har i vårat system. Tyvärr är de flesta parametrar inte sökbara utifrån antal eftersom de är diarieförda 

under andra rubriker. 

Förhoppningsvis har du nytta av svaren ändå. 

Lycka till! 

//Dimitra 

Svar på frågor om oljeavskiljare: 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Oljeavskiljarna har inte inventerats men tillsyn av oljeavskiljare sker till exempel i samband med miljötillsynsbesök på  verksamheter med oljeavskiljare samt 

genom granskning av protokoll från 5-årskontroller. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inte den typen av information, men typen av verksamheter som har oljeavskiljare är: 

Fordonstvätt, fordonsverkstad, mekanisk verkstad Bensinstationer Stora parkeringsplatser Icke-slutna däcktvättar  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-år besiktning av oljeavskiljare? 

Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp så att 5-årskontroll sker på de verksamheter som vi känner till har oljeavskiljare. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge en 

exakt siffra på hur många verksamheter som har utfört 5-årskontroll.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vi har inte möjlighet att ge en exakt siffra på detta. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljaren? 

Generellt sätt har verksamheterna dåliga rutiner gällande tömning och kontroll av oljeavskiljarna, särskilt hos små verksamheter. Vår uppföljning av tömning, 

kontroll av larm, 5-årskontroll och provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare pågår och blir bättre. Under senaste åren har till exempel de flesta 

verksamheter med oljeavskiljare fått ett beslut av oss om att oljeavskiljarna ska genomgå 5-årskontroll var femte år. I stort sätt samtliga av kommunens 
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fordonstvättar har även beslut om provtagning av utgående vatten från oljeavskiljarna.  Vi blir även bättre på att ställa krav på bästa möjliga teknik vid 

nyinstallation. Till exempel får verksamheterna redovisa att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad med avseende på den belastning som oljeavskiljaren kommer 

att utsättas för. Vi kräver även att oljeavskiljarna som nyinstalleras ska vara utformade enligt standard och vara klass 1-oljeavskiljare, det vill säga att de vid test 

inte släpper ut mer än 5 mg/liter olja.  

6.       Övriga synpunkter? 

Så här ser våra frågor om oljeavskiljare ut, till fordonstvättar i kommunen: 

 

Med vänliga hälsningar, 

Dimitra Alikioti 

Miljöinspektör 

Miljö och Samhällsbyggnad 

Eslövs kommun 241 80 Eslövs kommun 

Telefon 0413-62085 

www.eslov.se 
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Mora och Orsa Kommun Mottaget 2019-03-19 
Hej Christel! 

Spännande och mycket intressant med ett ex-jobb kring oljeavskiljare och besiktning/tillsyn. 

Jag har svarat för både Mora och Orsa kommun. Svaren ser du nedan. 

  

Vänliga hälsningar Mia 

  

Mia Bergman 

Miljöinspektör 

Miljökontoret Mora Orsa 

0250-552424 

www.orsa.se 

www.morakommun.se 

  

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Det var ett tag sedan en övergripande inventering av oljeavskiljare i våra kommuner gjordes. Vet att 

Miljökontoret gjorde en inventering år 2000 och att huvudmannen för VA, Nodava AB, gjorde en 2009. Tillsyn på oljeavskiljare genomförs nu i samband med 

vår ordinarie planerade tillsyn på A, B, C och U-anläggningar. 

 2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Tyvärr kan jag inte ange en uppdaterad siffra enkelt då vi håller på att bygga upp vårt 

ärendesystem med just den informationen. Men enligt inventeringen 2000 så fanns det ca 60 st verksamheter i Mora som hade oljeavskiljare och 20 st i Orsa. 

 3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Vet att det är flera som nu har kommit igång med detta men kan tyvärr i dagsläget 

inte söka ut dem på ett enkelt sätt. Försöker få vår leverantör av ärendesystemet att lägga till uppgift om besiktningsdatum så att detta enkelt kan sökas ut. 

 4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? De verksamheter som genomfört 5-års besiktning har gjort det för första gången. Vi började ställa krav på 

besiktning för bara ett par år sedan. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Små drivmedelsanläggningar (u-verksamheter) saknar fortfarande oljeavskiljare för spillzoner, klass 2-modeller ligger fortfarande kvar hos verksamheter som 

tvättar fordon i liten skala, egenkontrollen behöver kompletteras med kontroll av givare för larm, det är inte ovanligt att äldre avskiljare är otäta.  

Robertsfors Kommun Mottaget 2019-03-19 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ingen inventering men tillsyn i samband med miljötillsyn 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Har lite tid att kolla nu men dem vi vet är 7st sen finns markbasera vid stora 

bensinstationer 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Vi har skrivit föreläggande att genomföra det 5st(om jag inte minns fel) 
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4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Skulle tro att den här är den första 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Svårt då vi är liten kommun så vi har inte samma typ som större kommuner och vi utbildningar får man oftast se nyare oljeavskiljare. Sedan kan de vara så att 

alla inte ens behöver oljeavskiljare här utan skulle kanske räcka med filter. Så tydligare regelverk när man kan ställa krav eller förbjuda skulle vara välkommet. 

 

Hudiksvall och Nordanstigs Kommun Mottaget 2019-03-18 
Hej igen Christel!  

  

Här kommer svaren som gäller Nordanstigs kommun.  

Vårat miljökontor har tillsyn både i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.  

Det är ungefär samma svar som för Hudiksvall.  

  

  

Vänliga hälsningar 

  

 

  

Anne-Sofie Åhlén 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

  

Norrhälsinge miljökontor 

824 80 Hudiksvall 

  

Tel:  0650-194 65,  070-208 11 95 

anne-sofie.ahlen@hudiksvall.se 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Vet inte.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Vet inte. De vi har regelbunden tillsyn över som biltvättar och bilverkstäder är ca 20 st. i 

Nordanstigs kommun. Det finns dock fler som har oljeavskiljare som olika entreprenörsbolag, åkerier, stora parkeringar, avfallsåtervinnare, tillverkningsindustri 

som har oljeprodukter mm. Vågar inte gissa hur många det blir.  

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Kanske 1 st.  
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4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Kanske 1 gång.  

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  Vad vi upptäcker vid tillsynen är att de som behöver oljeavskiljare i sin verksamhet oftast också 

har oljeavskiljare. Biltvättar, bilverkstäder och vissa andra verksamheter som har någon typ av garage/biltvätt/trucktvätt eller tvättar av oljiga produkter.   

  

6.       Övriga synpunkter? Vi ställer inga krav på 5-årsbesikting av oljeavskiljare. Vi ställer krav på att nya verksamheter ska installera en klass 1-oljeavskiljare 

och att alla ska sköta sina oljeavskiljare rätt – dvs tömning med rätt intervall beroende på vilken verksamhet de har. Där får de hjälp av tömningsföretaget att 

anpassa tömningsintervallerna. Vi rekommenderar också rengöring av oljeavskiljare i samband med tömning. Vi ställer heller inga krav på provtagning av 

utgående vatten efter oljeavskiljare annat än på biltvättar.  

 

Örnsköldsviks Kommun Mottaget 2019-03-15 
Hej Christel, 

Vi på Örnsköldsviks kommun har inte inventerat oljeavskiljare som finns inom kommunen. Vi vet inte hur många oljeavskiljare som finns, då vi inte har ett 

register över detta. Vi kontrollerar att 5-års besiktning har gjorts när vi är ute på tillsyn eller klagomål, men för alltså inget register över detta utan det skrivs in i 

inspektionsrapporten så det är inget jag kan söka fram.  

  

Med vänlig hälsning 

  

Linn Torstensson 

Miljöinspektör 

Miljö- och hälsoenheten 

0660-88490 

linn.torstensson@ornskoldsvik.se 

  

Örnsköldsviks kommun 

Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik 

www.ornskoldsvik.se 

 

Rättviks Kommun Mottaget 2019-03-14 
Hej Christel! 

Tillsyn och kontroll över oljeavskiljare i kommunen sker dels genom prövning och dels genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Vi har inget övergripande 

register på vilka som har eller inte har, det får man gå in i varje enskilt ärende. Den återkommande besiktningen är något som ingår i verksamheternas 

egenkontroll som kontrolleras under ordinarie tillsyn. Verksamheterna som ska anlägga/byta ut oljeavskiljare och dessutom anslutas till det kommunala VA 

anmäls sin miljöfarliga verksamhet och remiss utgår till vårt VA Bolag som dessutom har fastställda riktlinjer för industriellt utsläpp på nätet. 

Vi har ett stort antal egna anläggningar i kommunen och väldigt många verksamheter (inklusive privatpersoner) som har installerat oljeavskiljare och i dessa fall 

får inte detta avlopp anslutas till det som är avsett för hushållsspillvatten. 

Gällande tillsyn av 5 års besiktning så sker den av företaget anlitade experter inom området, vi bedriver tillsyn på att denna är gjord samt utgången av 

besiktningen och vid brister ställer vi krav på åtgärder. 
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Med vänlig hälsning 

  

Jeanette Back 

Miljöinspektör 

  

Rättviks kommun 

Miljö- och byggenheten 

795 80 Rättvik 

Besöksadress: Masvägen 5 

0248-701 62 

  

Jeanette.back@rattvik.se 

www.rattvik.se 

 

Umeå Kommun Mottaget 2019-03-13 och 2019-03-25 och 2019-03-26 
Hej 

  

Svar på frågor om oljeavskiljare nedan: 

  

1. Ja, inventering har skett/sker kontinuerligt i olika projekt av oss och Vakin (kommunala va-bolaget). 

2. Kolla med Vakin för exakta uppgifter om detta. 

3. Vi har uppgifter på ca 100 täthetskontroller (motsvarande 5-årskontroll).  

4. Ungefär 100, samma som ovan. 

Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Många olika typer av brister påträffas. Olika kvalitet på protokollen från kontrollerna beroende på kontrollföretag. 

Övriga synpunkter? 

Kontinuerliga läckage kan ge förhållandevis omfattande markföroreningar. 

  

Med vänlig hälsning  

  

Mikael Waldenborg 

Miljöinspektör 
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090-16 16 78 

mikael.waldenborg@umea.se 

  

Umeå kommun  

Miljö- och hälsoskydd 

901 84 Umeå 

Besöksadress: Skolgatan 31A  

www.umea.se/kommun 

 

Hej 

  

Jag tror att de flesta nog hittills bara hunnit genomföra en 5-årskontroll.  Du kan kontakta Vakin på kundservice@vakin.se 

  

Med vänlig hälsning  

  

Mikael Waldenborg 

Miljöinspektör 

090-16 16 78 

mikael.waldenborg@umea.se 

  

Hej! 

Det är Miljö och Hälsoskydd som ställer krav på 5-årskontroller. Antal OA i Umeå ligger runt 200 st. 

  

Vänliga hälsningar, Eva 

  

 

  

Eva Bertmar, VVS-ingenjör 

Direkttel: 090-16 13 91  |  Mobil: 070-526 13 91  

E-post: eva.bertmar@vakin.se 

Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) 
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Besöksadress: Övägen 37, UMEÅ  |  Postadress: 901 84  UMEÅ 

Kundservice: 090-16 19 00  | Fax: 090-12 54 08 

www.vakin.se 

 

Arboga och Kungsörs Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej. 

Försöker svara på dina frågor nedan. 

  

Med vänlig hälsning 

Jonas Liljesvan 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

  

 

Box 19 

732 21 Arboga 

  

E-post: jonas.liljesvan@vmmf.se  

Telefon direkt 0589-67 05 55 

Telefon mobil 070-162 90 55 

Telefon växel 0589-67 02 00 

Besöksadress: Gunnarsrovägen 2 

Hemsida: www.arboga.se   www.kungsor.se 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Inventering har utförts för ett antal år sedan men den är inte aktuell för vad som finns i dagsläget. 

Tillsyn sker löpande i samband med inspektion av miljöfarliga verksamheter med oljeavskiljare. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Antalet oljeavskiljare är inte sökbart i det system som vi har idag. För att ta reda på detta måste varje objekt kollas. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 
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Antalet verksamheter som utför 5-årskontroller är inte sökbart i vårt nuvarande ärendehanteringssystem.  

Det finns många verksamheter i Arboga och Kungsörs kommuner som utför dessa på grund av ställda villkor eller försiktighetsmått (eller frivilligt). 

Vissa verksamheter har ännu inte ställts det kravet. Det kan röra sig om verksamheter som använder oljeavskiljarna mindre frekvent osv. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Ej sökbart i vårt nuvarande system. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Erfarenheten av tillsyn på oljeavskiljare är blandad. Ibland sköter verksamheterna oljeavskiljarna till punkt och pricka men det finns också verksamheter som 

inte har den kontrollen och medvetenheten om den oljeavskiljande utrustningen som vi kräver. De verksamheter som inte sköter om den oljeavskiljande 

utrustningen får krav ställda på egenkontroll för just oljeavskiljaren.  

Vi har, inom miljöenheten, haft mycket diskussioner om hur vi ska hantera oljeavskiljare i Arboga och Kungsörs kommuner och kommit fram till att tydliga 

riktlinjer saknas. Dessa är nu under utveckling. 

Vid tillsynen som utförs idag har vi ställt grundkravet att det ska vara rätt typ av reningsutrustning för den typ av processavloppsvatten som verksamheten 

producerar. Vi har upptäckt att det finns många verksamheter som inte har det så. Det kan exempelvis finnas verksamheter som startar i gamla industrilokaler 

där det finns en oljeavskiljare men som inte är anpassad till verksamhetens processavloppsvatten (så som jag uppfattat det är det vanligt att bilrekond företag 

har så). Dessa verksamheter får krav på sig att byta reningsutrustning. 

6.       Övriga synpunkter? 

I och med byte till nytt ärendehanteringssystem senare i år kan uppgifter som du efterfrågat bli sökbara(är dock inte riktigt säker på hur det nya systemet 

kommer fungera än). 

Uppgifterna kan i dagsläget bara hittas om man ser till en specifik verksamhet på en specifik fastighet. 

Kiruna Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej! Nedan svar på din fråga: 

1.      Nej, senast 1993. Har börjat med ett tillsynsprojekt i höstas men har ont om resurser och låter det ta den tid det behöver. 

2.      Register saknas hos oss, uppskattningsvis c.a 300 st 

3.      Troligtvis ingen 

4.      Ingen 

5.      Vår erfarenhet är att de flesta har brister, åtminstone 80%, antingen avseende besiktning, skick, tömning eller typ. 

6.       Det är lite samma som med energitillsyn egentligen, det tillkommer tillsynsområden men det är mycket svårt att få mer tid.  

 

Västerås stad Mottaget 2019-03-12 
Hej Christel, 

Här kommer svar på dina frågor.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Mälarenergi AB i Västerås arbetar också med oljeavskiljare och för register över dessa. Jag rekommenderar dig att även ställa dessa frågor till dem. Försök ta 

kontakt med miljöingenjör Sandra Burman, sandra.burman@malarenergi.se.  
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För några år sedan hade vi som tema att fråga alla de miljöfarliga verksamheter, som vi hade tillsyn på det året, om de hade en oljeavskiljare i sin verksamhet. 

Efter året när vi specifikt frågade om oljeavskiljare så tas frågan upp sporadiskt vid behov utifrån den enskilda inspektörens upplägg av tillsynen. Vid tillsyn av 

oljeavskiljare görs i regel en bedömning av egenkontroll, behov av tömning och 5-års besiktning 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inget register över detta och det är svårt att göra en kvalificerad uppskattning. 

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi har inget register över detta och det är svårt att göra en kvalificerad uppskattning. För de verksamheter som har en oljeavskiljare så ställs vid tillsynen krav 

på 5-års besiktning oavsett om det är en klass-1, klass-2 eller en gammal gravimetrisk avskiljare som inte omfattas av EU-standarden.  

  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 Vi har inget register över detta och det är svårt att göra en kvalificerad uppskattning. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

         Verksamhetsutövare förlitar sig allt för ofta på att deras oljeavskiljare är en tillräcklig reningsmetod för det avloppsvatten som släpps ut. Provtagningar 

har dock visat att flera verksamheter släpper ut avloppsvatten förhöjda halter, särskilt utsläpp av oljeindex och zink har återkommande varit ett problem.  

         Verksamhetsutövare vet sällan om avloppsvattnet efter deras oljeavskiljare leds till spill- eller dagvattennätet.  

         Allt för ofta har vi sett att verksamheter släpper ut golvskurvatten i deras oljeavskiljare, vilket inte är ok förrän det har bevisats med hjälp av provtagning 

att vattnet inte innehåller förhöjda halter oljeindex  och metaller. Vid flera tillfällen har vi nekat verksamheter att fortsätta släppa ut avloppsvatten som vi 

anser är miljöfarligt avfall till motsatsen har bevisats.  

  

6.       Övriga synpunkter? 

Fortsatt lycka till med ditt skolarbete! 

  

Med vänlig hälsning  

  

Karl Eriksson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Västerås stad 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

721 87 Västerås 

  

Telefon direkt: 021-39 13 54 

Telefon upplysning: 021-39 00 00 

karl.eriksson@vasteras.se  
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mhf@vasteras.se 

Besöksadress: Port-Anders gata, ingång T3  

www.vasteras.se 

 

Bjurholm Kommun Mottaget 2019-03-12 
1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Delvis, påbörjat till ca 50 %. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 7 st 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 2 st (ev. fler men de vi hunnit göra tillsyn på) 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? På samma OA? Vet ej, inga uppgifter i dagsläget. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Liten kunskap om OA på de mindre verksamheterna, inga rutiner för skötsel eller tömning. Bättre koll på de större verksamheterna.  

6.       Övriga synpunkter?  

Mer vägledning önskvärt. Provtagning tex. Hur samarbete med VA-avdelning? (ABVA) 

 

Med vänlig hälsning 

Sandra Bingebo 

Miljöinspektör 

  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 

Bjurholms kommun 

916 81 Bjurholm 

Tel: 0932-140 08, mob 070-420 08 72 

  

Umeåregionen - |Bjurholm | Nordmaling | Robertsfors | Umeå | Vindeln | Vännäs | Örnsköldsvik | - Kommuner i samverkan 

  

Haparandas stad Mottaget 2019-03-12 
Hej! 

Se svar nedan i blått. 

  

Hör av dig vid fler frågor eller funderingar! 

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Nej, ingen riktad inventering 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Ca 15 kända verksamheter 
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3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Förra året kontrollerades tre anläggningar som hanterar drivmedel, varav två av 

dessa hade utfört besiktning av OA inom 5 års intervall. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? -  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Ingen riktad tillsyn av oljeavskiljare har genomförts. Kontroll av besiktning görs som kontrollpunkt inom ramen för ordinarie miljötillsyn. Behov finns för 

inventering av OA inom kommunen.  

 

Med vänlig hälsning 

Andreas Nyberg 

Miljöinspektör 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Torget 9, 953 85 Haparanda 

Tfn vxl: +46922 - 260 00 

Mobil: +4672 - 235 36 45 

  

 

 

Krokoms Kommun Mottaget 2019-03-19 
 

Hej 

 

Jag ser inga noteringar om att 5 års- besiktning tillämpats. Svar på dina frågor enligt nedanstående: 

 

Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Inte inventering utan endast fortlöpande tillsyn  

Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 10 st 

Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 0 st 

Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 0 st 

Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  
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Grundrutiner för skötsel och tömning av oljeavskiljare fungerar i de flesta fall godtagbart.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Ronnie Sjölander 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Byjrese- jïh healsoevaarjelimmie-inspektööre 

Bygg- och miljöavdelningen 

Krokoms kommun  

835 80 Krokom 

0640-16413 

ronnie.sjolander@krokom.se 

www.krokom.se 

 

Tierps Kommun Mottaget 2019-03-20 

Hej Christel! 

Jag hade tyvärr missat att svara dig på detta mail. Jag skickar över svaren till dig nu och hoppas att det fortfarande finns tid för dig att använda det till ditt 

arbete. 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Nej, men är till viss del med i 2019 års tillsynsplan. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Uppskattningsvis 10 på de vi har tillsyn på, men riktiga talet är troligtvis fler. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi har börjat bygga upp en mer systematisk tillsyn, tidigare har detta skett på enskilt initiativ från inspektörer beroende på objekt. Det finns ju en del tydliga 

punkter som gör att det enklare för att bedriva en konkret tillsyn. Samtidigt kan det vara svårt att veta om funktionen i oljeavskiljaren faktiskt uppfyller det som 

den är installerad för att klara av. Vid den tillsyn vi har utfört har vi erfarenheten av att verksamheterna i många fall bör ha bättre kontroll. Verksamheten kan 

veta att man har en oljeavskiljare, men sedan så om eller hur den hanteras och underhålls kan vara lite mer luddigt.  

6.       Övriga synpunkter? 



 

207 
 

Intressant och viktig fråga hur oljeavskiljarna hanteras.  

  

Hälsningar/ 

Henrik Jokijärvi, 

Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten, Tierps kommun, Centralg. 7, 815 80 Tierp 

Tel 0293 – 21 82 59, Fax 0293 - 129 69, henrik.jokijarvi@tierp.se, www.tierp.se 

 

Habo och Mullsjös Kommun Mottaget 2019-03-21 
Hej Christel, 

  

Jag har försökt svara på dina frågor men tyvärr är det många uppgifter som vi inte har siffror på. Vår tillsyn av oljeavskiljare ingår ofta som enbart en del av den 

övergripande tillsynen hos företag. Hoppas svaren kan vara till någon nytta ändå och lycka till med ditt examensarbete.   

  

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

         Vi har tillsyn av oljeavskiljare vid besök på de företag som använder sig av denna typ av reningsutrustning. Det kan vara t.ex. fordonstvättar eller 

verkstadsindustrier med oljeavskiljning av kondensvatten från kompressorer. Vi har inte haft något projekt som jag känner till då vi enbart har fokuserat på 

oljeavskiljare utan det görs som en del av tillsynen på hela företaget i fråga. 

 

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

         Oj, det var en svår fråga. Vi har inga siffror på det. De flesta industrier, bilvårdsanläggningar och verkstäder har åtminstone någon typ av oljeavskiljare. 

Det kan vara för tvätt av fordon eller redskap, kondensvatten, oljeförvaring, spolplattor, tankutrymmen/plattor mm. 

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

         Det har vi tyvärr inga siffror på. Vi får inte in några besiktningsprotokoll automatiskt utan måste kräva detta av varje företag om det är så att det finns ett 

behov. 

  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

         Se svar på fråga 3. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

         Vi utgår från SS-EN 858 samt Naturvårdsverkets faktablad 8283 om oljeavskiljare vid tillsyn. Vår erfarenhet är bl.a. att skötseln av oljeavskiljaren är 

mycket viktig för att bibehålla en bra funktion, detta är dock något som ofta verkar glömmas bort. Vi upplever även att det fortsatt är vanligt att oljeavskiljaren 

är äldre gravimetriska och inte uppnår kraven i SS-EN 858. Vi upplever också att oljeavskiljaren i många fall när det gäller fordonstvättar behöver kompletteras 

med rening för tungmetaller för att tillräcklig rening ska kunna uppnås. 
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Med vänlig hälsning 

Johan Wester 

  

För miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner 

 

Vetlanda Kommun Mottaget 2019-03-20 
Hej Christel,  

  

Ursäkta att vårat svar har dröjt men här kommer det! 

Det är inga exakta svar utan snarare grova uppskattningar eftersom vi inte har något enkelt sätt att söka ut oljeavskiljare i vårat system. 

  

1.            Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Regelrätt inventering har inte gjorts men frågan om oljeavskiljare tas upp vid ordinarie tillsyn på verksamheter och vid nystart av verksamheter som kan behöva 

avskiljare. 

Tillsyn på oljeavskiljarna görs i samband med ordinarie tillsyn.   

  

2.            Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Grovt uppskattat efter genomgång av våra tillsynsobjekt, ca. 80 stycken som vi känner till.  

  

3.            Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Ca 40 stycken. 

  

4.            Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Här har jag inget riktigt svar mer än att vissa verksamheter som tex bensinstationer ofta har som rutin att göra besiktningen regelbundet.  

Så vissa av de som har genomfört besiktning har gjort det flera gånger medan andra bara har hunnit genomföra besiktning 1 gång..  

  

5.            Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Kraven på besiktning och regelbunden tömning (1gång/år) gör att både vi och verksamheterna kan känna sig ganska trygga med att avskiljarna fungerar. 

En del mindre brister har upptäckts vid besiktningar.   

De större brister som upptäckts på avskiljare har inte direkt upptäckts genom besiktning utan vid andra tillfällen.     

  

6.            Övriga synpunkter? 
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Överlag har vi bra koll på de oljeavskiljare vi känner till men uppgifterna om dem finns oftast som en bland flera uppgifter i tillsynsrapporterna som tar upp 

många fler punkter än bara oljeavskiljare.  

  

Lycka till med ditt examensarbete! 

  

Vänliga hälsningar 

Per Fernström 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljö och  byggförvaltning, Vetlanda kommun 

Telefon: 0383-97194, 0702234094 

E-post: per.fernstrom@vetlanda.se 

Postadress: 574 80 Vetlanda 

 

Eskilstuna Kommun Mottaget 2019-03-15 
Hej Christel  

  

1.       Vi har inte genomfört någon inventering. Vi har valt att i ställe för att göra inventeringar så har vi valt att genomfört tillsyn av U-objekt genom projekt där 

samtliga verksamheter inom ett geografiska områden besökts. Vid denna tillsyn så har utsläpp till vatten varit ett fokusområde speciellt oljeavskiljare.  

2.       Ett hundratal verksamheter är kända. För inte statistik över antalet oljeavskiljare.  

3.       Samtliga verksamheter som antingen fått tillsynsbesök genom U-objekts projekt eller genom den återkommande ordinäre tillsynen har förelagts att 

genomföra en femårs besiktning om det är så att det inte kan uppvisa besiktningsprokol som är nyare än 5 år eller vissa på att anläggningen är ny installerad 

inom det senaste 1-3 åren. Om det finns oljeavskiljare i verksamheten.  

4.       För inte statistik över antal utförda besiktningar.    

5.      Våra erfarenheter av tillsyn av oljeavskiljare är att det är av stor vikt hur pass påläst verksamheten är kring skötsel och kontroll av en oljeavskiljare är och 

vikten av tydliga rutiner för hur man ska genomföra de olika momenten samt dokumentera att detta har genomförts. Vi har även märkt att flertalet som 

installerar och anlägger oljeavskiljare så som hantverkare flertalet av gångerna har haft dåliga kunskaper i hur en OA installeras och dess till hörande delar så 

som t.ex. avstängningsventiler, lameller och filterinsatser. Vilket med gör att relativt ny installerade anläggningar inte fungerar önskvärt på grund utav de fel 

som gjorts vid installationen eller att delar saknas så som avstängningsventiler som inte har installerats.  

Våran erfarenhet säger även att det finns ett flertal äldre oljeavskiljare installerade före standarden fanns. Här har vi ofta stöt på problem vad gäller täthet, 

reningsförmåga. Men det största problemet i våran erfarenhet är att oljeavskiljare finns installerat men varken verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren 

underhåller OA, och där av uppstår problem i form av översvämningar, läckages av olja då slam inte tömts och avsaknaden av att genomföra 5 års besiktningar. 

Detta då det saknats tydliga avtal mellan parterna kring skötseln och båda har trott  att den andra gjort kontrollerna och skötseln eller att ingen av parterna har 

varit medvetna om att det funnits någon oljeavskiljare på fastigheten alls och detta uppdagas vid våran tillsyn av verksamheten.   

  

Har du några övriga frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig.  

     

Carl Bylund 

Miljöinspektör  
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016 -710 12 79  

carl.bylund@eskilstuna.se 

 

Miljö-och räddningstjänstförvaltningen 

Miljökontoret  

Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna 

Besöksadress: Alva Myrdalsgata 3D 

eskilstuna.se 

 

Nyköpings Kommun Mottaget 2019-03-14 
Hej Christel, 

  

Här kommer lite svar på dina frågor. Hoppas det kan hjälpa dig i ditt arbete. Se svar med röd text i ditt mail nedan. 

  

Med vänliga hälsningar  

  

Christine Haglind 

  

Christine Haglind | Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Samhällsbyggnad | Miljöenheten 

Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping 

vxl 0155-24 80 00 | 0155-45 75 38 

christine.haglind@nykoping.se 

www.nykoping.se | facebook.com/nykopingskommun 

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  

Miljöenheten genomför tillsynen på oljeavskiljaren i samband med tillsyn på verksamheter så som bensinstationer, fordonstvättar, fordonsverkstäder och 

lantbruk. Det finns ju även verksamheter som inte ingår i vår tillsyn som har oljeavskiljare och där har vi har ingen separat tillsyn på just oljeavskiljaren. 

För många år sedan genomfördes en inventering av oljeavskiljare men den börjar bli väldigt inaktuell.  

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har än så länge inger register över oljeavskiljare så det är svårt att säga hur många oljeavskiljare det blir tillsammans (en del verksamheter kan ju ha flera än 

en avskiljare) men jag kan göra en uppskattning genom att titta på hur många av varje verksamhet vi har tillsyn på. 

Bensinstationer 28 st,  

Fordonstvättar 28 st  
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Fordonsverkstäder 47 st (här har inte alla verksamheten en oljeavskiljaren men de allra flesta har (uppskattningsvis ett tiotal av dessa som inte har) 

Lantbruk ca 5  

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi har under några år nu begärt in en 5 årsbesiktning av oljeavskiljare så gissningsvis så har vi åtminstone en gång fått in ett besiktningsprotokoll från alla 

verksamheter vi varit ute på.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Väldigt svårt att säga eftersom de installerats olika år. Jag skulle tänka mig att den verksamhet som genomfört besiktning flest gånger har gjort det vid två 

tillfällen (under den tillsyn där miljöenheten ställt krav på det). Det kan ju vara så att besiktning utförts även innan vi började ställa krav på det. 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Tittar vi på 5-årsbesiktningen så klarar de flesta oljeavskiljare den. Vid besiktningen tittar man ju på oljeavskiljarens täthet, inbyggda delar, larm osv. (vilken 

naturligtvis är bra) men långt ifrån alla oljeavskiljaren klarar dagens utsläpps krav.  

6.       Övriga synpunkter?  

Vi har som sagt i stort sett bara koll på oljeavskiljare på verksamheter vi är ute på. Det finns säkert en hel del som vi inte känner till och där det aldrig 

genomförts någon 5-års besiktning. 

Boxholm och Mjölbys Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej Christel, 

  

Ursäkta sent svar. 

  

Tillsyn av oljeavskiljare inklusive att 5-årsbesiktning utförts, görs i samband med ordinarie tillsyn på verksamheter. Det är svårt att uppskatta antalet 

verksamheter som har oljeavskiljare eftersom vårt ärendehanteringssystem inte är upplagt på det sättet. I Mjölby och Boxholms kommuner har vi ca 40 publika 

drivmedelsanläggningar eller fordonstvättar med regelbunden tillsyn, men det finns ju även andra verksamheter som har oljeavskiljare  

  

Med vänlig hälsning 

  

Cia Kågedal 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör  

 

Nykvarns Kommun Mottaget 2019-03-22 
Hej! 

Vi har inte gjort någon inventering eller tillsyn av oljeavskiljare i dagsläget.  
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mvh Susanna Eriksson 

 

Miljöavdelningen 

Tfn 08-555 010 00 

miljoenheten@nykvarn.se 

Centrumvägen 26 

155 80 Nykvarn 

 

Sundbybergs Kommun Mottaget 2019-03-22 
Hej! 

  

Ursäkta sent svar från Sundbyberg. 

  

Vi har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare och har en särskild förteckning över dessa. 

Vi kan därför inte lätt söka fram de uppgifter du efterfrågar och svara på dina frågor. 

  

Många av de miljöfarliga verksamheter vi bedriver regelbunden tillsyn på har en oljeavskiljare.  

När vi är ute på tillsyn brukar vi kontrollera om 5-årsbesiktning är gjord. 

Egenkontrollen på oljeavskiljare varierar mellan olika verksamheter och återkommande tillsyn på oljeavskiljare behövs är väl den erfarenhet jag har. 

  

Med vänlig hälsning 

  

____________________________________ 

 

Marit Lundell 

Miljöhandläggare 

 

MILJÖSKYDD 

STADSMILJÖ OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN 

 

marit.lundell@sundbyberg.se 

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg 

08-706 80 42 

www.sundbyberg.se 
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Täby och Vaxholm Kommun Mottaget 2019-03-08 och 2019-03-25 
Hej Christel, 

  

Vi har extremt hög arbetsbelastning just nu. Det du efterfrågar kommer att ta ca en dag att söka ut, då vi måste gå igenom samtliga branscher samt flertalet 

ärenden inom varje verksamhet.  

  

Vi kan inte enkelt söka ut detta ur vår databas. 

  

Kan du tänka dig att vi ger dig svar inom om två veckor. Skulle det fungera för dig? 

  

Vänliga hälsningar 

  

Lena Ahlgren 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 

Hej Christel,ågorna; 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi planerar inventering dock har vi inte resurser för det i nuläget. I den tillsyn vi bedriver på verksamheterna ingår alltid frågor rörande oljeavskiljare. 

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

52 st 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

34 st 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Det kan vi inte svara exakt på då flera visar protokoll vid inspektionerna. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det är ofta problem då flera verksamheter delar på samma oljeavskiljare och ansvaret för skötsel, besiktning, larm och tömning är diffust.   

  

Det är problem med ”hemmabyggen” och dessa är inte enligt standard. 

  

Många av de oljeavskiljare som bedöms som godkända har dock anmärkningar på tydliga brister. 
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Det är många oljeavskiljare som inte blir godkända.  

  

Många vanliga anmärkningar är; skiljevägg saknas, larmet är inte inkopplat, tryckskador, för höga flöden, otäta, inläckage, luftningsventiler saknas, icke 

godkända ventilhattar.   

  

Stort ointresse hos verksamhetsutövarna och de saknar ofta kunskaper om oljeavskiljaren t ex att det att det finns en överhuvudtaget, var larmet sitter, vem 

har ansvaret, har aldrig testat larmet, var den är placerad på fastigheten mm.  

  

Det finns många oljeavskiljare som klassas som ”äldre okänd modell” dvs ej enligt nuvarande standard.  

  

Vänliga hälsningar 

  

Lena Ahlgren 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 

 

Mark Kommun Mottaget 2019-03-15 av miljöenheten och 2019-03-22 från VA-

avdelningen. 
Hej Christel! 

Jag heter Beatrice och jobbar på miljöenheten i Marks kommun som miljöinspektör. Jag utför tillsyn på många verksamheter som har oljeavskiljare. Jag skickar 

även vidare ditt mail till vår Teknik-och serviceförvaltning som i nuläget gör lite inventeringar på vilka verksamheter som har oljeavskiljare som är kopplade till 

det kommunala avloppsnätet då man har problem med att olja ansamlar sig i pumpstationerna. Vår tillsyn går ut mycket på att se så att verksamheten sköter 

sin oljeavskiljare efter konstens alla regler, att den innehar rätt dimensionering osv för att så lite olja som möjligt ska hänga med i utgående vatten. Jag har inte 

statistik över alla dina frågor men ska svara så gott jag kan. 

1.        Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi utför ständigt inventering av nya verksamheter som kan anses vara miljöfarliga verksamheter eller som i detta fallet ha oljeavskiljare. De verksamheter som 

ofta har oljeavskiljare är fordonstvättar, bensinstationer, bilverkstäder, skrotningsverksamhet parkeringsplatser/garage eller övriga verksamheter där det 

förekommer oljeutsläpp eller dylikt. De verksamheter vi vet om har vi regelbunden tillsyn på. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

I runda slängar cirka 70 verksamheter. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Min erfarenhet vid tillsyn av verksamheter som har oljeavskiljare är att det ofta är stora brister i kunskap och skötsel av oljeavskiljaren. Många tänker att bara 

en oljeavskiljare finns så är alla problem lösta men man har ingen koll på vilken modell det är, vilket år den är ifrån, vad det är för dimensionering osv. Många 

har nog även dålig koll på hur en oljeavskiljare fungerar (även om de sällan vill erkänna det) och att den måste tömmas med vissa intervall för att uppnå 

optimal funktion. Och vad gäller besiktning är det även många som inte vet att oljeavskiljare måste genomgå femårsbesiktningar. Många gånger när man 
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kommer ut till verksamheter med oljeavskiljare, och då syftar jag kanske mest på fordonstvättar/bilverkstäder och mer privata verksamheter, får man lite 

”börja om från början” med att informera vad som gäller och att de måste skaffa fram kunskap kring sin oljeavskiljare m.m. Detta till skillnad från t.ex 

bensinstationer där folk ofta är mer vana i branschen vid miljökrav och man vet vilka krav som finns. 

Lycka till med ditt arbete! 

Med Vänliga Hälsningar 

  

Beatrice Bergqvist 

Miljöinspektör 

  

Marks kommun 

Bygg- och miljökontoret 

Miljöenheten 

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna 

Postadress: Bygg- och miljökontoret, 511 80 KINNA 

Telefon växel: +46 320 21 70 00 

Telefon direkt: +46 320 21 80 15 

Fax: +46 320 359 47 

E-post: mhn@mark.se 

Hemsida: www.mark.se 

 

Hej Christel 

Jag fick ditt mejl från en kollega som arbetar på Miljöenheten och arbetar med tillsyn av verksamheter och oljeavskiljare. 

Vi på VA avdelningen arbetar ju inte med ”direkt” tillsyn av oljeavskiljare men som en del av det planerade uppströmsarbetet som vi utför  

så håller vi på att inventera olika verksamheter (i samarbete med Miljöenheten) som har oljeavskiljare och som är anslutna mot det kommunala 

avloppssystemet. 

Informationen om oljeavskiljare, dvs ev dimensioner, fabrikat samt lokalisation för vi sedan in i vår GIS system.  

Tanken är att vi med hjälp av denna informationen skall kunna köra spårningsanalyser i GIS systemet om vi upptäcker 

förekomst av olja i dag eller spillvattnet för att enklare kunna lokalisera utsläppskällan.    

Denna informationen kanske inte stämmer in på frågorna som du ville ha svar på men jag hoppas 
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att det kan bidra med något. 

Ha en trevlig helg 

Med vänlig hälsning  

Johan Eriksson 

Projekttekniker Utredning/Marknad VA 

Marks kommun 

Teknik-och Serviceförvaltningen 

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna      

Postadress: 511 80 Kinna 

Tel växel: +46 320 21 70 00                                      

Tel direkt:+46 320 21 73 64 

Tel mobi: +46 703182332 

E-post: johan.eriksson@mark.se  

Lund Kommun Mottaget 2019-03-21 
Hej! 

Vi har inte möjlighet att utföra denna typen av sammanställningar.  

  

Vänliga hälsningar 

Kristin Ejdehag 

 

Miljöförvaltningen, Lunds kommun  

Telefonnummer: 046-359 4943 

E-post: kristin.ejdehag2@lund.se 

www.lund.se  

 

Öckerös Kommun Mottaget 2019-03-22 

Hej 

Här kommer svar på frågor om vår tillsyn av oljeavskiljare. 

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 
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Vi har inte gjort någon regelrätt inventering men vi har gjorde en tillsynskampanj på de oljeavskiljare vi känner till under 2015/2016. Sedan gör vi årlig tillsyn på 

vissa verksamheter som har OA och vi har två biltvättar med årlig provtagning som vi granskar.  

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 15, från biltvättar till parkeringsplatser. 

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vid tillsynen så krävde vi att alla som inte gjort 5-årskontroll skulle göra det så i stort sett alla de vi känner till. Vissa är nya och har ännu inte funnits i 5-år så de 

har inte kontrollerats än.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 Har inga uppgifter på det. Många är så pass nya att de endast hunnit kollas någon enstaka gång. De äldre har nog även de endast kollats 1-2 gånger.  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Att det ofta finns vissa brister i egenkontrollen samt brist på kunskap om hur en OA fungerar. Till exempel att den måste vara rätt dimensionerad för att 

fungera optimalt.  

Hälsningar  

Linnéa Rösiö 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Öckerö kommun 

Värnamo Kommun Mottaget 2019-03-21 

Hej Christel 

Vi i Värnamo kommun har följande svar på dina frågor: 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Tillsyn över oljeavskiljare ingår i den ordinarie tillsynen över verksamheterna. Vi har inte haft något projekt där vi bara har haft tillsyn på oljeavskiljare. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inget register på vilka verksamheter som använder sig av oljeavskiljare. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 
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Vissa har godkända oljeavskiljare enligt SS-EN 858 och andra inte. Vissa sköter kontroll och besiktning enligt denna standard och andra inte. 

Med vänlig hälsning 

Marina Thelin 

Miljöinspektör 

Värnamo kommun 

Botkyrka Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej Christel,  

  

Jag har försökt besvara dina frågor rörande kommunens arbete med oljeavskiljare. Svaren finner du under respektive fråga i ditt mail nedan.  

  

Önskar dig lycka till med ditt arbete! 

  

Vänliga hälsningar 

Mikaela Dahlberg 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljöenheten 

_____________________________ 

BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

147 85 TUMBA  

besöksadress: Munkhättevägen 45 

  

växel: 08-530 610 00 

direkt: 072-452 41 24 

e-post: mikaela.dahlberg@botkyrka.se 

www.botkyrka.se 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ja, miljöenheten i Botkyrka kommun har sedan hösten 2016 arbetat med att inventera de oljeavskiljare som finns i kommunen samt begärt in 

besiktningsprotokoll. Detta arbete är fortfarande pågående.   
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2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har hittills identifierat ca 60 stycken, men vi tror att det finns minst lika många till. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

I vårt ärendehanteringssystem har vi ca 35 ärenden som enbart rör besiktning av oljeavskiljare, dock finns det ett mörkertal då flera besiktningar har gjorts i 

andra ärenden som inte är sökbara utifrån oljeavskiljare-kriteriet. T.ex. att ett besiktningsprotokoll har inkommit när vi gjort miljöskyddstillsyn på en 

verksamhet där vi kollat på mer än bara oljeavskiljaren. Målet är att samtliga besiktningsprotokoll på oljeavskiljare som inkommer ska bli egna ärenden så att 

man lätt kan söka ut information om just oljeavskiljare.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Det var när denna inventering började, hösten 2016, som miljöenheten började efterfråga besiktningsprotokoll. Vi har därför enbart begärt in 

besiktningsprotokoll en gång för de verksamheter som vi har haft tillsyn på sedan 2016.    

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att det finns en kunskapsbrist hos många verksamhetsutövare när det kommer till verksamhetens oljeavskiljare. Ofta är det fastighetsägaren som har ansvaret 

för avskiljaren, att den töms och besiktas. Trots detta ska verksamheten ha denna vetskapen samt veta vilken påverkan ens verksamhet har på hälsan och 

miljön. Därför är det viktigt att den som bedriver en verksamhet har en fungerande egenkontroll och fortlöpande planerar och kontrollerar verksamheten för 

att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljö. Men ofta när vi är ute hänvisar verksamhetsutövaren till fastighetsägaren och kan inte 

besvara några frågor som berör avskiljaren.  

Sedan är det så att bara för att en avskiljare är tät och klarar besiktningen betyder inte det att avskiljaren är duktig på att avskilja.  

Växjö Kommun Mottaget 2019-03-21 
Hej Christel! 

Här kommer svar från Växjö kommun på dina frågor angående oljeavskiljaren.  

Den grönmarkerade texten är svar från miljö- och hälsoskyddskontoret medan det blå är svar från VA-avdelningen. Vi har ju lite olika ingång till frågan och 

jobbar med det på olika sätt. Miljö som en del av sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, VA för att minimera olja och metaller till spillvattennätet och sedan 

reningsverket. 

  

Med vänliga hälsningar 

Emelie Graesén 

Miljöingenjör 

VA-AVDELNINGEN 

Tekniska förvaltningen 

Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö 

Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö 

Tel.: 0470-415 09 

emelie.graesen@vaxjo.se 

www.vaxjo.se 

Miljö- och hälsoskyddskontorets svar: 



 

220 
 

1. Om miljö- och hälsoskyddskontoret har utfört inventering så är det mycket länge sedan. Vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet ingår frågor om oljeavskiljare 

och annan rening av utgående vatten, bl.a. om verksamhetsutövarens skötsel och kontroll av oljeavskiljare. 

Nej, vi på VA har ingen mer koll än miljö och hälsoskyddskontoret. 

2. Vi har ingen sammanställning över alla i kommunen. 

VA-avd har ett register över oljeavskiljare, men det är inte helt säkert och det kan finnas oljeavskiljare som vi inte har koll på. 

3. Vi sammanställer inte heller detta.  

Detta är utanför VA:s verksamhetsområde. 

4. Vi sammanställer inte heller detta. 

Detta är utanför VA:s verksamhetsområde. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att medvetenhet, skötsel, m.m. varierar mellan olika verksamheter. Vi lyfter frågor vid inspektioner och ökar på det viset medvetenhet hos 

verksamhetsutövare och får dem att öka sin kunskap om sina oljeavskiljare och annan rening. Ofta är det fastighetsägare som tillhandahåller oljeavskiljare, ser 

till att de blir tömda, m.m. 

Att många oljeavskiljare som finns i verksamheter har installerats på 70, 80-talet och uppfyller inte dagens standard. Det är dock ett krävande arbete att döma 

ut och få dessa utbytta (ansvaret för detta ligger på miljö- och hälsa). Det finns också problem med att de är felkopplade, exv dagvatten till spillvattennätet. Att 

det finns oljeavskiljare och att de är korrekt skötta är viktigt för reningsverket och dess funktion, samt för att minimera oönskade ämnen i slammet. 

Vänliga hälsningar 

Emma Eriksson  

miljö- och hälsoskyddsinspektör  

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET  

Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö  

Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö  

Tel.: 0470-413 99  

emma.eriksson@vaxjo.se  

www.vaxjo.se  

www.facebook.com/vaxjokommun  

Twitter: @Vaxjokommun   

 

Staffanstorps Kommun Mottaget 2019-03-20 
Hej Christel, 

  

Tack för ditt mail och jag ska försöka svara på dina frågor så gott jag kan. 

  

1.       Vi har inte haft någon inriktad tillsyn på specifikt av oljeavskiljare, men i samband med ordinarie tillsyn av miljöfarliga verksamheter, så ställer vi normalt 

krav på 5 års-besiktning över de verksamheter som har oljeavskiljare. 

2.       Vi har inget fullständigt register över de verksamheter som har oljeavskiljare 

3.       Finns inget specifikt register för detta 
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4.       Finns inga lättillgängliga uppgifter på detta 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Av de besiktningsprotokoll som vi har tagit del av, så har de hittills undersökta uppfyllt kraven enligt standarden. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Göran Eriksson 

Miljöinspektör 

_________________________ 

Staffanstorps kommun 

Miljöenheten/Stadsbyggnad 

245 80 Staffanstorp 

046-25 14 25 

goran.eriksson@staffanstorp.se 

 

Malmö stad Mottaget 2019-03-19 
Hej Christel, 

  

Vissa av dina frågor är svåra att svara på eftersom vi inte kan få ut siffror på dessa uppgifter ur vårt ärendehanteringssystem. Men jag kan ge dig vissa 

uppskattningar på hur det ser ut för våra verksamheter med oljeavskiljare. 

  

1. Oljeavskiljare finns inom en rad olika branscher som fordonstvättar, drivmedelsanläggningar och industrier. Någon regelrätt inventering över alla som har 

oljeavskiljare har inte gjorts men inom varje bransch bedriver vi tillsyn och begär till exempel in 5-årsrapporter och kvitton på tömningar. 

2. En uppskattning är att det finns 1000 verksamheter som har oljeavskiljare. 

3. Vågar inte göra en uppskattning 

4. Vågar inte göra en uppskattning 

5.     Mindre fordonstvättar har oftast äldre gravimetriska oljeavskiljare. Bland de verksamheter som har oljeavskiljare klass 1 är det ovanligt att ha en 

dimensioneringsberäkning.  

6.     Vi har börjat ställa krav på oljeavskiljare klass 1 och hänvisa till bästa möjliga teknik under det senaste året vad gäller fordonstvättar. Även vad gäller 

drivmedelsstationer har vi påbörjat ett arbete med att oljeavskiljare ska vara klass 1. Vi ställer också krav på att det ska finnas en korrekt 

dimensioneringsberäkning för oljeavskiljaren. 

  

  

Med vänliga hälsningar 
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Maria Svensson 

Miljöinspektör 

 

MALMÖ STAD 

Miljöförvaltningen 

Bergsgatan 17  

205 80 Malmö 

Tel 040-34 21 85 

E-post: maria.svensson3@malmo.se 

www.malmo.se/miljo 

 

Ystad, Tomelilla & Simrishamn – Österlenregionens miljöförbund Mottaget 2019-03-19    
Hej Christel! 

  

1. Ja, tillsyn och inventering av oljeavskiljare utförs regelbundet. 

2. Mellan tummen och pekfingret, ca 30 st. 

3. Alla verksamheter som vi besökt har utfört en 5-årskontroll. Och de som finns i våra register besöks regelbundet (vissa varje år, vissa vartannat eller vart 

tredje, t.o.m. mindre verksamheten vart 5:e år).  

4. För vissa verksamheter är det första gången, för andra är det 3:e eller 4:e beroende på hur länge de drivit sin verksamhet. Vissa har ju egna miljöansvariga 

och i dessa fall är ju engagemanget långt större. 

5.    Många har oljeavskiljare men vet inte så mycket om dem eller dess funktion, mer än att de renar oljan. Vissa tror också att en oljeavskiljare utgör ett 

eget reningssystem, vilket ju verkligen inte är fallet. Viktigt vid besök är att kontrollera vilka flöden som faktiskt når oljeavskiljaren, och om tex dagvatten också 

är kopplat på denna eller om vatten från andra verksamheter i samma eller intilliggande byggnad också når OA:n.  

  

Hälsningar Lina, Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

 

Laholms Kommun Mottaget 2019-03-18 
Hej! 

Svar på frågorna, se nedan. 

  

Mvh 

Anna-Carin Karlsson 

Miljö-och hälsoskyddsinspektör 
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Laholms kommun, miljökontoret 

Tel 0430-151 45 

Mobil 0725229500 

e-post: anna-carin.karlsson@laholm.se 

Besöksadress: Humlegången 6 

Postadress: 312 80 Laholm 

www.facebook-com/laholmskommun 

www.laholm.se 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Vi har ingen nyligen utförd inventering av oljeavskiljare. Men tillsyn av oljeavskiljare ingår i den 

återkommande miljötillsynen som utförs och det innebär att vi har god kontroll över oljeavskiljare vid anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter 

medan tillsyn vid sk u-verksamheter (t ex mindre verkstäder och tvättanläggningar) görs i projekt, senast 2017 gjordes tillsyn vid just verkstäder. Men här finns 

luckor när det gäller mindre verksamheter.  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Se ovan. Vi har ingen fullständig förteckning.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Vi kan inte redovisa något antal men vid tillsyn av oljeavskiljare under senare år har 

5-femårsbesiktning begärts.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Kan inte redovisa hur många som har utfört besiktningen mer än en gång. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Under senare år har kunskapen ökat, både hos miljökontoret och hos företagen. Miljökontoren i Halland tog fram ett underlag för tillsynen 2013, se bilaga. 

Det diskuteras en del om kvaliteten på utförda kontroller av oljeavskiljare och det sker en utveckling till det bättre, t ex att kontrollföretagen  lämnar bättre 

protokoll på utförda besiktningar och de som utför tömning redovisar protokoll på utförd kontroll vid tömningen. 

Större bolag, som bensinbolagen, har fått in 5-årsbesiktningen i sina åtgärdsplaner men alla oljeavskiljare har ännu inte genomgått besiktning, för att de har så 

många oljeavskiljare inom sina verksamheter. 

Mörbylånga Kommun Mottaget 2019-03-15 
Hej! 

Här kommer lite svar från Mörbylånga kommun. 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Svar: Nej 

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Svar: Vi har inget register över detta. 

  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Svar: Kontrolleras bara vid tillsynsbesök. 
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4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Svar: Vet ej! 

  

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? Svar: Inga 

 

Ronneby Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej ! 

Här kommer några korta svar från Ronneby. 

  

1       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 Inventering har påbörjats 2018 inom ramen för den löpande tillsynen 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 Ca 50 kända 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Ca 10% än så länge.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

En gång än så länge  

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Mycket okunskap hos verksamhetsutövarna. Många gamla, bristfälliga eller underdimensionerade anläggningar. 

Hälsningar 

  

Leif Abrahamsson 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Ronneby kommun 

  

Tfn 0457-618 091 
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Mariestad, Töreboda och Gullspångs Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej Christel! 

  

Här kommer svar på dina frågor: 

  

1.       Vi har gjort ett utskick angående 5-årskontroll till det verksamheter som har oljeavskiljare som vi känner till. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare är ca. 100 stycken, inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

3.       Ca. 50 stycken har genomfört en 5-årskontroll. 

4.       En gång 

5.       Erfarenheter av tillsyn på oljeavskiljare; ett stort antal av de som har oljeavskiljare har externa företag som sköter tömning och skötsel av avskiljaren. 

Verksamhetsutövarens egen kunskap om oljeavskiljaren och skötsel av den är ofta bristfällig. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Åsa Furustam 

Miljöinspektör  

asa.furustam@mariestad.se 

Tel. 0501-756032 

Fax. 0501-756009 

  

 

  

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Box 24, Kyrkogatan 2 

542 86 Mariestad 

www.mariestad.se 

mbn@mariestad.se 
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» Det här meddelandet är miljömärkt – tills du skriver ut det! « 

 

Vänersborgs Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej! 

  

Här kommer svar från Vänersborgs kommun. 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 Inventering av oljeavskiljare gjordes någon gång på 90-talet så det är längesedan. Tillsyn på oljeavskiljare görs när det vi gör tillsyn på resten av verksamheten. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 Detta går inte att söka ut i vårt system så jag kan inte svara på det. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Detta går inte heller att söka ut.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Från att det inte utförts alls till en eller två gånger vad jag känner till. Vi började ställa krav på 5-årsbesiktning för några år sedan. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det är störst behov av tillsyn på oljeavskiljare på mindre verksamheter som kanske inte har så bra koll på hur ofta den behöver kontrolleras och tömmas. Större 

verksamheter brukar ha bra egenkontroll kring oljeavskiljare. 

  

Hör av dig om du har fler frågor! 

--------------------------- 

Med vänlig hälsning 

Andrea Munkhammar  

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vänersborgs kommun  

462 85 Vänersborg  

Besöksadress: Hamngatan 3 

Telefon: 0521-72 16 24 

E-post: andrea.munkhammar@vanersborg.se  

Hemsida: www.vanersborg.se  
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Arvika Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej Christel,  

  

Vilket intressant och viktigt examensarbete du har. 

  

Miljöstaben i Arvika kommun har arbetat mycket med inspektion av oljeavskiljare och vi har under de senaste 15 åren prioriterat tillsyn hos verksamheter där 

vi misstänker dåliga oljeavskiljare och ställt krav på skötsel av befintliga oljeavskiljare och installation av nya oljeavskiljare.  

Tyvärr har vi ingen möjlighet att lätt ta fram statistik på hur många verksamheter som har oljeavskiljare.  

Vi har heller ingen möjlighet att snabbt ta fram hur många verksamheter som utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare men vi vet att det endast är ett fåtal.  

Om du vill ha mer information om hur vi utför inspektioner och vad vi har för erfarenheter vad beträffar tillsyn av oljeavski ljare får du gärna kontakta 

miljöskyddsinspektör Ann-Christin Karlsson som har lång erfarenhet av inspektion av oljeavskiljare.  

Hon har telefonnummer: 0570 - 827 16.  

  

Med vänlig hälsning 

  

Sara Henriksson 

Bitr. Miljöchef  

  

Arvika kommun 

Postadress: 15. Miljöstaben, 671 81 Arvika 

Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika 

Webbplats: www.arvika.se 

Tfn: 0570-817 27, 070-517 87 02 

Tfn växel: 0570-816 00  

 

Halmstads Kommun Mottaget 2019-03-13 och 2019-03-12 
Hej Christel,  

Jag vet inte om en av mina kollegor redan hunnit svara dig, vi har delat på ”jourveckan” och många är upptagna med VAK-konferensen 

Hoppas du får samma svar isåfall  

  

Vi i Halmstads kommun har ett pågående projekt (2018-2019) med vattenfokus, där ingår inventering av oljeavskiljare och dess status. 

Av de 46 verksamheter som hade oljeavskiljare, har 19 utfört en eller flera 5-årsbesiktningar enligt standarden. 
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Dvs ca 40% 

  

Under tiden vi inventerar så lägger vi in alla oljeavskiljare vi hittar, hittills har vi registrerat 100 oljeavskiljare. 

Vi har bestämt att 5-års besiktning enligt standard ska göras, dvs kraven i standarden ska följas.  

  

  

Vänliga hälsningar 

  

Lovisa Castor 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

035-137 491, 073-342 93 74 

  

Halmstads kommun 

Miljöskyddsavdelningen, miljöförvaltningen 

Besöksadress: Kungsgatan 25 

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad 

www.halmstad.se 

  

www.facebook.com/halmstadskommun 

www.instagram.com/halmstadskommun 

Hej! 

1.      Vi har inventerat oljeavskiljare hos de verksamheter som vi besökt under 2018. Andra oljeavskiljare har vi kännedom om sedan tidigare. Vi har sedan 

några år tillbaka informerat verksamhetsutövare om att vi inom kort kommer att ställa krav på besiktning av oljeavskiljare, och att de gör det lätt för sig själva 

och oss om de tar på sig att göra detta självmant innan nästa tillsynsbesök. 

2.       Av de ca 80 inspektioner vi gjorde förra året i vårt vattenfokusprojekt så hade 53 av dessa en oljeavskiljare på fastigheten. Vi har dock sammantaget runt 

95 registrerade oljeavskiljare i vår databas.  

3.      22 av 53 st hade gjort en besiktning.  

4.     Har ingen siffra på det, men min gissning är att den absoluta majoriteten gjort max en 5årsbesiktning.  

5.     Större kedjor som har OA (mackar, som Circle K, Ok-Q8, Preem m.fl.) har oftast detta i sin egenkontroll.  
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6.     Vi diskuterar om det som står i en standard kan ses som ett krav i sig, om man kan skriva standarden som laghänvisning i ett beslut.  Sedan diskuterar vi om 

standarden omfattar både klass 1 och klass 2-oljeavskiljare (ju äldre desto större behov av besiktning). I övrigt upplever vi det svårt att utläsa protokoll från 

vissa besiktningsföretag. Hur ska vi som tillsynsmyndighet utläsa ett protokoll och när och vad ska vi ge ”bakläxa” på? 

Vänliga hälsningar 

  

Louise Rhodiner 

Miljö/hälsoinsp 

035-13 70 82 

  

Halmstads kommun 

Miljöavdelningen, miljöförvaltningen 

  

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad 

www.halmstad.se 

  

www.facebook.com/halmstadskommun 

www.instagram.com/halmstadskommun 

 

Åstorps Kommun Mottaget 2019-03-13 
Hej!  

Jag jobbar som miljöinspektör och ska försöka svara på dina frågor.  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ja, någon särskild inventering har vi inte gjort vad jag känner till men vid tillsyn av de miljöfarliga 

verksamheterna tar vi upp frågor som rör deras oljeavskiljare. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Jag kan inte ta fram någon exakt siffra på detta då vi inte för något register specifikt över 

just oljeavskiljare men cirka 20 stycken. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Ca 10  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet inte. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Verksamheterna har kontinuerlig tömning minst en gång varje år. Nivålarm finns men vissa har mer koll än andra verksamheter.  

6.       Övriga synpunkter? 

Lycka till med ditt examensarbete! 

  

Med vänlig hälsning 
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Rebecka Christoffersson  

Miljöinspektör  

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Miljökontoret  

rebecka.christoffersson@astorp.se  

042-640 64  

Åstorps kommun 

www.astorp.se  

Storgatan 7, 265 80 Åstorp  

 

 

Kungsbacka Kommun Mottaget 2019-03-12 och 2019-03-25 och 2019-03-26 
Hej,  

Jag heter Said Racic och arbetar som miljöinspektör i Kungsbacka kommun. 

Jag blev ombedd av vår chef att svara på din frågor och hoppas jag kan få till det på ett vettigt sätt. 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Jag men inte av vår förvaltning i första hand. Här är det förvaltningen för Teknik som har de bästa listorna för denna typen av inventering. Prata med Charlotte 

Bourghardt på Teknik. Hon kan säkert hjälpa dig med att svar på frågorna mer exakt.   

En inventering gjordes 2014 av befintliga oljeavskiljare -OA som behöver uppdateras. Jag arbetar inte direkt med verksamheter sedan 2017 när den senaste 

uppdateringen gjordes och det är en hel del som händer. Idag är det Anton Bristav som arbetar med Revaq uppströmsarbete 

anton.bristav@kungsbacka.se 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Oklart i dagsläget 

Enligt inventering och påfyllnad fram till 2017 ser jag 110 st OA på verksamheter i Kungsbacka kopplade för rening till spillvattenledning och till reningsverk. 

Dessutom finns ett antal OA kopplade för att rena dagvatten före utsläpp till recipient. Där finns info för verksamheter främst hos M&H även om de eventuellt 

inte kan söka ut det. För kommunens verksamheter har jag en lista med 25 OA för dagvatten. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Oklart, sköts löpande inom den normala tillsynen. 

Oklart – ingick inte i inventeringen 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 
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Kontrolleras löpande på våra tillsynsobjekt som har oljeavskiljare. 

 

Teknik har inte tillsyn men har bedrivit ett aktivt uppströmsarbete med verksamheter anslutna till kommunala spillvattenledningar och 

avloppsreningsverk.  Det kommer säkert några entreprenörer som fokuserar på detta för att fylla ett behov och också tjäna pengar. Det har varit i några 

omgångar tidigare, tex företag som är medlemmar i organisationen Stor. 

 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att 5-årbesiktningen ofta haltar ute i verksamheterna. Viktigt att vi frågar efter den och att den genomförs även på OA klass II i den omfattning det går. Rätt 

ofta är det något invändigt på OA som behöver fixas/justeras.  

Teknik har inte tillsyn utan arbetar med kvalitet på avloppsvatten som avleds till kommunens avloppsreningsverk. Det är inte heller heltäckande vilka 

verksamheter som har OA, se punkter ovan. 

6.       Övriga synpunkter? 

Era frågor är lite felställda för att vi ska kunna ta ut verksamheter med oljeavskiljare ur vårt diarieföringssystem. Vi har inget sådant system som vi direkt notera 

detta som är utsökningsbart. Därför är dina frågor svåra att svara på.  

Exempelvis vi kan ha en verkstad som inte har en OA och en som har en OA. I båda fallen är verksamheten registrerad som en verkstad i vårt 

diarieföringssystem.  

En biltvätt har i regel också OA och vissa en mer gedigen reningsanläggning. Dessa objekt är också registrerade som biltvättar och har sin riskklassning utifrån 

detta. 

Vi söker då inte ut att de har OA. Det är miljöprövningsförordningen vår risktaxa utgår ifrån därför är OA inte med som en utsökningsbar del i vårt register.  

Däremot vet vi att förvaltningen för Teknik har en lista på OA i kommunen som de har inventerat inom ramen för sitt uppströmsarbete. Vill du veta mer om 

detta så ta kontakt med Charlotte Bourghardt via kommunens växel. 

Jag hoppas detta var ett tillräckligt uttömmande svar. 

Du kan nå mig på mail  

charlotte.bourghardt@kungsbacka.se 

eller telefon 0300-838922 mot slutet av veckan. 

 

Hälsningar 

Said Racic 

miljö- och hälsoskyddsinspektör 

______________________ 

Kungsbacka kommun  

Miljö & Hälsoskydd 



 

232 
 

0300-83 44 07 

said.racic@kungsbacka.se 

 

Hej Christel 

Mina svar ligger i rött under Saids:) 

Hälsningar 

Charlotte Bourghardt 

Miljöingenjör Teknik Vatten&Avlopp 

 

Hej Christel! 

  

Jag har för tillfället inget att tillägga. Charlotte har tidigare haft min tjänst fram till augusti 2018 som miljöingenjör på reningsverken i Kungsbacka. 

  

För min del sköts arbetet utifrån kommunens ABVA, samt som en del av uppströmsarbetet för Revaq-certifieringen. En inventering kommer från min sida att 

ske, dock inget som är planerat för tillfället. 

Jag yttrar mig också i bygglovsärenden utifrån kommunens riktlinjer för oljeavskiljare. 

  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är de som utövar tillsyn på verksamheter där tömning av oljeavskiljare är en av tillsynspunkterna. Jag har istället ansvaret 

för att se till att verksamheter anlägger oljeavskiljare för att minska utsläppen till reningsverket, samt i viss mån se till att avtal finns på tömning för att 

säkerställa att olja inte kommer ut på spillvattenledningarna till reningsverket.  

  

Jag hoppas att du har fått de svar på frågorna du vill ha nedan, men också att mitt förklaring på ansvarsfördelningen ger dig något. 

  

  

Hälsningar 

  

Anton Bristav 

  

Miljöingenjör 

Avloppsvattenrening 

______________________ 
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Kungsbacka kommun 

Teknik 

0300-83 46 85 

anton.bristav@kungsbacka.se 

 

Ulricehamns Kommun Mottaget 2019-03-12 
Hej Christel 

1. Vi gjorde en inventering 2011 men den är långt ifrån komplett och en hel del har säkert ändrats en grov gissning från mig är att det finns cirka 100 (+- 30) 

verksamheter som använder sig av oljeavskiljare. Tillsyn sker löpande vid tillsyn av verksamheterna.  

2.   

3. Vet ej 

4. Vet ej 

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Generellt ser vi att 5-års besiktning utförs på nyare oljeavskiljare och vi kräver 5-års besiktning efterhand som vi upptäcker att det behövs i samband med 

tillsyn.  

  

Vänliga hälsningar 

  

Anneli Sandberg 

Miljöinspektör 

Miljöenheten 

Ulricehamns kommun 

 

Telefon: 0321-59 52 56  

E-post: anneli.sandberg@ulricehamn.se 

Besöksadress: Stadshuset, Ulricehamn 

Postadress: 523 86 Ulricehamn 

 

Hässleholms Kommun Mottaget 2019-03-11 och 2019-03-26 
Hej Christel 

Detta är ingen statistik som vi har framme och tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa till just nu beroende på neddragningar och en större omorganisation vid 

årsskiftet. Det är roligt att du har valt att studera miljöfrågor och jag hoppas att du kan få lite hjälp från någon annan kommun. 

Med vänlig hälsning 

 

Carina Westerlund 

Tillsynschef 

 

Hej 
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Någon inventering har inte utförts av miljökontoret på de senaste tio åren i vart fall. 

  

Med vänlig hälsning 

 

Carina Westerlund 

Tillsynschef 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Tfn/mobil: 0451-26 81 96 

Carina.Westerlund@hassleholm.se 

www.hassleholm.se 

 

 

Karlskrona Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej Christel! 

  

Tyvärr så har vi ingen fullständig inventering och heller ingen möjlighet att göra någon utsökning i vårt ärendehanteringssystem då uppgifterna inte är 

registrerade på det sättet.  

  

Dock är det så att tillsynen av oljeavskiljare sker i samband med all annan tillsyn dvs är vi ute på en verksamhet så tittar vi på deras oljeavskiljare – skick, 

besiktning etc. Detta sker i den löpande tillsynen så det är olika typer av verksamheter som besöks olika år.  

  

Erfarenhetsmässigt så är OA något som sköts väldigt olika beroende på företag, typ av verksamhet, fastighetsägande/hyrlokal etc.  

  

mvh 

  

Tobias Arnell 

Samordnare Miljöskydd / Miljöinspektör 

Miljö-och Samhällsbyggnadsförvaltningen  

0455- 30 41 02 

Karlskrona kommun 

371 83 Karlskrona 

www.karlskrona.se 

www.facebook.com/karlskronakommun 
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Sotenäs, Munkedal och Lysekils Kommun Mottaget 2019-03-11 & 2019-03-26 och 

2019-04-25 

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

-Nej däremot kollar vi på hur oljeavskiljaren (o.a) när vi är ute på tillsyn av våra c-objekt. 

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

De har vi väldigt dålig koll på men av våra 110 c-objekt som vi har tillsyn på skulle jag tippa på att 50 kanske 60 stycken har en o.a 

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Jag var ute på en handfull av våra c-objekt förra året ca 50% av de 10 stycken jag var ute på utförde eller visste om att det skulle ske en besiktigning av o.a vart 

5:år. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 3 stycken kanske 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att verksamheterna har generellt ganska dålig koll på sina o.a. Av de som hade bäst koll på sina oljeavskiljare är drivmedelsstationerna som tillhör en större 

kedja och kontrollen styrs centralt. 

6.       Övriga synpunkter? 

Vi ligger dessvärre långt ifrån de mål vi har om att nå ut till alla verksamheter med o.a . Kunskapen om att besiktning ska ske är dessvärre ganska låg, de allra 

flesta av dem tömmer sin årligen.  

Hej Christel, 

  

Jag ser att du har skickat denna påminnelse till Lysekil samt Munkedals kommuner. Är det så att du har fått svar från Sotenäs kommun? I sådana fall så skulle 

jag tro att svaren gäller för både Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner, då vi samverkar i en gemensam miljönämnd.  

  

Om du inte fått svar från Sotenäs kommun (eller om du inte efterfrågat dessa uppgifter från Sotenäs), så återkom till mig så ska jag göra mitt bästa för att svara 

på dina frågor för Lysekil och Munkedals kommuner. Du kommer inte att kunna få exakta siffror, då vi inte har något separat register över oljeavskiljare – men 

en uppskattning kan jag ordna fram. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Johanna Törnqvist 

miljöhandläggare 
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Hej 

  

På de verksamheter som jag varit ute på så har ca 3 av dem genomfört 5 års besiktning av oljeavskiljaren fler än en gång. 

Har jag tolkat frågan rätt då? 

  

  

 

Forshaga och Munkfors Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Det sker löpande i miljötillsynen av företagen 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har inget register över dem. Men vi har pratat om det i och med ett projekt om oljeavskiljare som Miljösamverkan Värmland nu arbetar med. Vi kontrollerar 

om de har oljeavskiljare i tillsynen så det går att ta reda på om man skulle vilja men det tar en del tid att göra det.  

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare?  

Vet inte? Vid tillsynen pratar vi mest om tömningsintervaller, larm och provtagningar av utgående vatten. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? vet ej? 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

De har ofta dålig kunskap om oljeavskiljaren. De vet ungefär om att den finns och under vilka brunnslock som den finns. En del har lyft på locket och mätt 

slamnivån men en del har inte ens det. Annars förlitar de sig mycket på Olsäters oljeservice som är ett företag som tömmer den åt de flesta häromkring. 

  

Hälsningar 

KATRIN EDHOLM 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör,  Miljö- och Byggförvaltningen  

Forshaga- Munkfors kommun 
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Tel 054-17 20 29 

Besöksadress Storgatan 52 

Postadress Box 93, 667 22 Forshaga 

Växel 054- 17 20 00 

 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej! 

Här kommer några svar inklistrade under frågorna.  Vi är miljökontor för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Vi Heter 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

Om det du gör skulle sätta lite eld i baken på oss som har tillsyn, så är det jättebra! Jag skulle bli jätteglad åt tidningsartikel om att vi är kassa på tillsyn av 

oljeavskiljare och särskillt 5-årskontroll! 

  

Jag skickar med checklista och slutrapport från ett tillsynsprojekt där oljeavskiljare var en liten del. Om du vill kan du söka på oljeavskiljare och "5-årskontroll". 

  

Vänliga hälsningar! 

  

Jens Råberg 

Miljöinspektör 

  

Miljökontoret 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg 

0581-817 14, Växel: 0581-81 000 

E-post: info@sbbergslagen.se 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Inventering, nja. Vi har skickat ut fråga inom förra årets tillsyn vid fordonsverkstäder, men inte generellt inventerat. Som det står i rapporten har det inte alltid 

informerats om 5-årskontrollen vid besöken. Det beror troligen på att mina kollegor känner sig osäkra på vad kontrollen är och om det är befogat att kräva att 

den utförs. Vi har ingen lista eller karta gällande oljeavskiljare.  Gällande tillsyn. Vi har tyvärr inte haft något tillsynsprojekt riktat till oljeavskiljare. Jag ville ha 

ett projekt om just oljeavskiljare och 5-årskontroll , men fick nöja mig med att det kom med som en fråga i tillsynsprojektet gällande fordonsverkstäder. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

 Vi har ingen lista eller antal. Hos oss planerar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ( som på andra ställen kallas tekniska) att ordna ett register. Det har de 

planerat under flera år och det är osäkert när de får tid att göra det. 
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3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 1 Fick in rapport aldeles nyligen. Och då var det fel oljeavskiljare som kontrollerats. En gammal oljeavskiljare skulle kontrolleras. Det som kontrollerades var en 

oljeavskiljare som installerats 2017. 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

 1 gång, en plats 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Ofta begär vi uppgifter om när oljeavkiljare provtagits, frågar om de kollar larm för oljenivå, kollar uppgifter på att någon tagit emot innehållet. Det kan vara 

oklar ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst gällande tömning av oljeavskiljare. Det kan vara oklart om oljeavskiljare är ansluten till dag- eller 

spillvatten och då kan tekniska grönfärga vatten för att kontrollera detta. Vi får in årliga rapporter från utgående vatten från anmälningspliktiga biltvättar. Där 

finns det en oljeavskiljare och ofta ytterligare rening. Det har hittats oljeavskiljare från nedlagd verksamhet. 

 

6.       Övriga synpunkter? 

Vi får ofta fråga från bygglovsavdelningen när en verksamhet ska installera oljeavskiljare. Då ställer vi krav enligt denna informationstext. 

http://www.bmb.se/download/18.5d3e795315de5a68efb233d/1506938468568/Oljeavskiljare,%20infoblad,%20aug%202017.pdf 

 

Markaryds Kommun Mottaget 2019-03-25 
Från: Åsa Lundin  

Skickat: den 25 mars 2019 15:38 

Till: Christel Yngve <christel.yngve@markaryd.se> 

Ämne: SV: Oljeavskiljare 

Varsågod 😊 

Svar från Markaryds kommun  

1.         Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Svar: Nej  

2.         Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Svar: oklart, uppgiften går inte att söka fram i vårt system.  

3.         Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Svar: oklart, uppgiften går inte att söka fram i vårt system.  

4.         Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Svar: oklart, uppgiften går inte att söka fram i vårt system.  

5.         Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 
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Svar: Några av verksamhetsutövarna har så pass gamla oljeavskiljare att SS-EN  858 inte går att genomföra i sin helhet.  

6.         Övriga synpunkter? 

Svar: Fantastiks bra projekt, vem kom på det? 😊  

/ Åsa 

 

Höörs Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej! 

Se svar från Höörs kommun nedan. 

  

Lycka till med ditt arbete! 

  

  

Med vänlig hälsning 

 

Renée Norlin  

Miljöinspektör 

 

Miljö- och byggmyndigheten 

Miljö 

Storgatan 1 

 

Tel: 0413-280 00 

renee.norlin@hoor.se 

www.hoor.se 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 Ingen särskild inventering har gjorts 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

12 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

 Alla som vi har kännedom om 

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

  

För omfattande fråga 
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5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

De flesta har bra anläggningar som sköts bra 

  

Emmaboda Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej här kommer svar från Emmaboda kommun. Skrev dit svaren med blått under varje fråga. 

  

Vänligen  

  

Kristin Pettersson 

Miljöinspektör 

  

Emmaboda kommun, Box 54, 361 21 Emmaboda  

Telefon 0471-24 90 84 

E-post kristin.pettersson@emmaboda.se 

Besöksadress: Järnvägsgatan 2, Emmaboda 

Telefon växeln 0471-24 90 00/ Faxnr 0471-24 90 83 

www.emmaboda.se 

 

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Nej, ingen inventering är genomförd, finns i planen framöver. Tillsyn genomförs löpande i samband med ordinarie tillsyn på verksamheter. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 10 stycken 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Inga uppgifter om frågan.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Inga uppgifter om frågan. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi kontrollerar oljeavskiljare i samband med ordinarie tillsyn. Kontrollerar att larm finns, typ, frågar när den tömts senast och hur rutinen kring avskiljaren ser 

ut. Vi har inte utövat någon specifik och riktad tillsyn på just oljeavskiljarna.  

  

6.       Övriga synpunkter? 
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Miljöenheten ser ett behov av att inventera oljeavskiljarna och göra en mer riktad tillsyn. I dagsläget finns ett mörkertal när det gäller verksamheter som har 

oljeavskiljare. Anledningen till att en inventering ännu inte är gjord är ekonomi och personalbrist, vi har prioriterat tillsynsplanen och de löpande ärendena.  

 

Alvesta Kommun Mottaget 2019-03-11 
Hej, 

Jag ska försöka svara på dina frågor så långt det går. 

  

1.      Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi har inte utfört någon inventering riktad mot enbart oljeavskiljare, men har haft funderingar på att genomföra det. Det är ett omdattande arbete som kräver 

mycket tid och resurser men det finns också ett behov då det finns många verksamheter med äldre oljeavskiljare i kommunen.  

Vi har tillsyn på oljeavskiljare regelbundet i samband med tillsyn på den verksamhet som använder en. De företag vi vet har oljeavskiljare får tillsyn på den 

regelbundet. 

  

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 30-35 stycken. Vi vet dock att det finns ett mörkertal vilket också gör att en inventering är nödvändig. 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Alla verksamheter som inte har utfört en femårsbesiktning vid tillsyn får föreläggande om att utföra det, vi har dock inga siffor på antalet.  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Kunskapen om att femårsbesiktningar ska göras regelbundet är låg, vilket innebär att många endast har gjort en. De större verksamheterna har ofta gjort flera 

enligt intervall. 

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Att tillsyn behövs, och att kunskapen om skötsel enligt standarden är låg. Många känner inte till att standarden finns. 

  

6.       Övriga synpunkter? 

Vore intressant att få möjlighet att se resultatet av din studie.  

  

Hör av dig igenom om något är oklart. 

  

Vänlig hälsning 

  

Ida Davidsson 

Miljöinspektör 
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ALVESTA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygg & Miljö 

Centralplan 1, vån 4 

342 80 Alvesta 

Tel 0472-151 43 

E-post: ida.davidsson@alvesta.se 

Internet: www.alvesta.se 

 

Laxå, Askersund och Lekebergs Kommun Mottaget 2019-04-10 
Hej! 

Se nedan. 

  

Hör gärna av dig vid flera frågor, eller om du har synpunkter. 

Bästa hälsningar, 

Tina Isaksson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Sydnärkes miljöförvaltning 

695 80 LAXÅ  

tel (direkt): 0584- 473 412 

tel: 0584- 473 400 

fax: 0584- 107 41 

e-post: tina.isaksson@sydnarkemiljo.se  

e-post: miljo@sydnarkemiljo.se 

hemsida: www.sydnarkemiljo.se 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Vi tillsynar alla befintliga oljeavskiljare (OA) vid operativ miljötillsyn på de objekt som anger att de har 

en OA. En inventering av befintliga OA utfördes av en examensarbetare för några år sedan men endast inom Askersunds kommun. 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Vet inte, men uppskattat antal är ca 50 stycken objekt. 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Vet inte, men uppskattat antal är ca 10 stycken objekt. 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet inte. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?   

Flerårig, tillämpar ”STOR”:s rekommendationer vid tillsyn av OA. 
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Varbergs Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej! 

Vi har svarat på frågorna, se nedan. Vi har haft mycket att göra så ursäkta att svaret dröjde. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Hanne Johansson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljöenheten 

__________________________________________________________________________________  

Varbergs kommun 

Miljö- och häloskyddsförvaltningen 

Drottninggatan 17 

432 80 Varberg 

  

Telefon: 0340-882 44, 076-607 23 77 

Varberg direkt: 0340-880 00 

E-post: hanne.johansson@varberg.se 

www.varberg.se 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Nej, inventering har inte utförts. Tillsyn görs i samband med de årliga inspektionerna. Det finns ingen sammanställning över verksamheter som har 

oljeavskiljare.  

 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca 120 stycken. 

 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

15 stycken. 

 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

En gång. 

 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Kunskapsmässigt är det väldigt varierat hos verksamhetsutövarna, antingen kan de mycket eller inget alls.  
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6. Övriga synpunkter? 

Det skulle behövas mer tillsynsvägledning gällande den tekniska delen kring oljeavskiljare samt även provtagning.  

 

Luleå Kommun Mottaget 2019-03-26 och 2019-03-27 

Hej Christel,  

Luleå kommun har drivit tillsynsprojekt varje år sedan 2015 där vi riktar in oss på verksamheter som borde ha en oljeavskiljare men som normalt sett inte har 

tillsyn av oss. Det har blivit mellan 10-15 verksamheter vi har undersökt under dessa projekt. 2019 blev det 11. Jag är ansvarig för detta under 2019 och jag har 

ställt krav efter riktlinjerna i SS-EN-858 i kombination med andra kapitlet i miljöbalken. Det främsta problemet är att det finns firmor som gör besiktningar och 

provtagningar på ett felaktigt sätt, oftast på grund av att de inte är ackrediterade, och att dessa resultat då inte blir representativa.  

Tyvärr har vi inte möjlighet att söka i vårt dokumentationshanteringssystem på ett enkelt sätt för att få ut de andra uppgifterna du efterfrågar.  

Du är välkommen att slå mig en signal om du har några frågor.  

Jag önskar dig lycka till med ditt examensarbete. 

Jonathan Fridesjö 

Miljöinspektör 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Luleå kommun 

Tfn: 0920-45 35 45 

www.lulea.se 

Vi har inte möjlighet att söka i vårt dokumentationshanteringssystem på ett enkelt sätt för att få ut de andra uppgifterna du efterfrågar, exempelvis hur många 

oljeavskiljare det finns i Luleå kommun. Ingen sammanställning finns. De verksamheter vi har tillsyn över kontrollerar vi i regel eventuell oljeavskiljare i 

samband med tillsynen. Som nämnt är det under projekten vi riktar in oss på verksamheter som borde ha en oljeavskiljare men som normalt sett inte har 

tillsyn av oss så att inte dessa faller bort. Det är de enda riktade åtgärder vi gör för att identifiera dessa om de inte ingår i vår normala åriga tillsyn. 

Danderyds Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare kopplade till spillvattennätet i Danderyds kommun. Tillsyn av oljeavskiljare 

utförs däremot alltid vid ordinarie tillsyn av miljöfarlig verksamhet.  

  

Något register över oljeavskiljare och när de ska besiktigas finns inte hos oss. Vi kan därmed inte söka fram information i vår ärendehanteringssystem om antal 

verksamheter som har oljeavskiljare, vilka av dessa som har utfört 5-års besiktning eller antal gånger 5-års besiktning har genomförts. 
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Vår erfarenhet av tillsynen är att merparten av de miljöfarliga verksamheterna i kommunen, där avlopp finns kopplade till spillvattennätet och där 

processvatten uppkommer, har oljeavskiljare. Verksamhetsutövarnas skötsel av oljeavskiljare sker i  varierad omfattning, och vi får ibland påminna om både 

regelbunden tömning, kontroll av larm och 5-årsbesiktning.   

  

Med vänlig hälsning 

 

Ellinor Carlsson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Danderyds kommun 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Box 74, 182 11 Danderyd 

Telefon: 08-568 912 92 

E-post: ellinor.carlsson@danderyd.se 

Besöksadress: Mörby Centrum, plan 4 

 

Strömstads Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej Christel! 

1. Någon regelrätt inventering av oljeavskiljare har inte skett. Behov för det saknas. Vi veta ganska väl var det finns oljeavskiljare. 

2. Alla verksamheter med behov av oljeavskiljare har det. Sedan pågår alltid en bedömning vid tillsyn om befintlig oljeavskiljare fungerar acceptabelt eller 

om den behöver ersättas. 

3. Alla oljeavskiljare på fordonstvättar har genomgått en 5-årsbesiktning eller motsvarande under de senaste åren. För drivmedelsstationer, verkstäder är 

antalet som genomgått 5-årsbesiktning eller motsvarande aningen lägre än så länge. 

4. Mig veterligen så är det först under den senaste 3-4 åren som vi har uppmärksammat verksamhetsutövare med oljeavskiljare om behovet av att 

genomföra 5-årsbesiktningar eller motsvarande. Om det innan dess har skett på eget initiativ och i vilken omfattning är oklart. 

5. Inte helt säker på vad du avser med frågan. Jag har ganska lång erfarenhet av tillsyn på oljeavskiljare. Min känsla är att de flesta nyare oljeavskiljare är 

täta (läcker inte), men att det är problem med framförallt larm (fel larmtyp, fel installation, icke fungerande larm etc.). Många verksamhetsutövare har också 

dålig kunskap om oljeavskiljaren och hur den bör skötas m.m.  Dessutom indikerar provtagning av behandlat tvättvatten från fordonstvättar att klass 1 

oljeavskiljare utan ytterligare rening sällan ens är i närheten av den separation av olja som en klass 1 avskiljare ska klara av. 

6. Inget ytterligare. 

Med vänlig hälsning 

  

Kristian Seth 

Samordnare för miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

  

Strömstads kommun 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 

452 80 Strömstad 
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Telefon: 0526-19130 

E-post: kristian.seth@stromstad.se 

Webb: www.stromstad.se 

 

Åsele Kommun Mottaget 2019-03-26 och 2019-04-01 
Hej, 

  

För närvarande är vår miljöinspektör barnledig. Vi köper nödvändig tjänst av grannkommunen för handläggning. 

Därav har vi svårt att svar på frågan. Hoppas du får in svar från andra kommuner. 

  

Vänligen  

  

Monika Roos 

Teknisk assistent 

0941-140 46 

monika.roos@asele.se 

 

Hej  

  

Åsele kommun har ingen separat inventering av oljeavskiljare. Det ingår i ordinarie miljötillsyn. 

  

Vänligen  

  

Monika Roos 

Teknisk assistent 

0941-140 46 

monika.roos@asele.se 

 

Ödeshögs Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej 

  

Vi har precis startat upp ett inventeringsarbete gällande oljeavskiljare så har inte så mycket svar att ge dig. 

Mina svar i rött nedan 

  

Hälsningar 

 

Charlotte Hallin  
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Miljöchef 

_______________________ 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

0144 35116 

charlotte.hallin@odeshog.se 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Pågår under året 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Ca 10 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Ca 5 vad vi vet så här långt 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet ej 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Vi har inte haft någorn regelbunden tillsyn på dessa så har tyvärr inget bra svar 

 

Karlskoga och Storfors Kommun Mottaget 2019-03-26 

Hej Christel, 

Tack för ditt mail. Vi på bygg- och miljökontoret har dessvärre inte tid och möjlighet att besvara dina frågor. 

Vi tackar för att du tog dig tid att höra av dig till oss. 

Med Vänlig Hälsning 

Emma Anting Paulsson 

Miljöinspektör 

Karlskoga och Storfors kommuner  

emma.antingpaulsson@karlskoga.se 

0586-62084 

 

Strängnäs Kommun Mottaget 2019-03-26 

Hej. 

Ursäkta dröjsmålet, här kommer svar på dina frågor. 

1. Ingen inventering har utförts. Tillsyn av oljeavskiljares funktion samt kontroll av om 5-års besiktning utförts sker med viss periodicitet i samband med den 

ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Tillsynen utgörs av test av larm och givare samt granskning av utsläppsresultat av provtagningar. 
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2. Kommunen har ingen förteckning över hur många verksamheter som har oljeavskiljare. 

3. Kommunen har ingen förteckning över hur många verksamheter som har utfört 5-års besiktning. 

4. Kommunen har ingen förteckning över hur många gånger 5-års besiktning har utförts. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Att bolagen har ett egenintresse av att sköta sina oljeavskiljare och att årlig tömning utförs samt att gällande utsläppsvillkor innehålls.  

Med vänlig hälsning 

Jens Doverborg  

Miljöinspektör 

Miljöenheten 

 

Strängnäs kommun  

Nygatan 10  

645 80 Strängnäs  

 

Tel 0152-292 83  

jens.doverborg@strangnas.se  

www.strangnas.se  

Norsjö Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej Christel, svar på dina frågor gällande oljeavskiljare från Norsjö kommun. 

  

Fråga 1. Inventering av oljeavskiljare har ej skett. Däremot vid varje ordinarie miljötillsynsbesök av företagen tas frågan om oljeavskiljare upp där de finns. 

Frågor som tas upp är: funktion av larm, tömningsfrekvens,  samt att de är skyldiga att själva undersöka och kontrollera sin oljeavskiljare för att säkerställa att 

den hålls vid god funktion (bl.a ingående komponenters täthet, eventuell sprickbildning och andra skador).  

  

Fråga 2. Vi har 6 kända oljeavskiljare som är kopplade till det kommunala spillvattennätet. 

  

Fråga 3.Vet ej. 

  

Fråga 4. Vet ej. 

  

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?   

Både ock. Vissa företag har bra koll medan andra sämre. 
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Vid eventuella frågor hör gärna av dig. 

  

Med vänliga hälsningar/Vårradahkh (Umeåsamiska) 

 

Ovanåker Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej. 

  

Ursäkta för sent svar.  

  

Här kommer svar på dina frågor.  

  

1.       Ingen inventering har utförts men vi utövar tillsyn på oljeavskiljare när vi är ute på miljötillsyn på miljöfarliga verksamheter. 

2.       Jag har ingen siffra på det, vi har ingen över oljeavskiljare i kommunen.  

3.       Jag har ingen siffra på det 

4.       Jag har ingen siffra på det 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?   

De flesta verksamheter har bra rutiner när det kommer till oljeavskiljare. Har koll på sina papper. Där det inte finns rutiner ställer vi krav på detta.  

  

Med vänlig hälsning 

  

…………………………………………………. 

Laura Fenlin 

Miljöinspektör 

Ovanåkers kommun 

Långgatan 24, 828 80 Edsbyn 

Tfn 0271-570 24, 070-283 71 80 

laura.fenlin@ovanaker.se 

www.ovanaker.se 
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Hallsbergs Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej Christel! 

  

Hallsbergs kommun har inte längre några miljöinspektörer anställda, vi samarbetar sedan 2015 med Kumla kommun i dessa ärenden, så jag har vidarebefordrat 

ditt ärende till miljöenheten i Kumla. 

  

Hälsningar 

  

Ulla-Beth Larsson 

Assistent, drift- och serviceförvaltningen 

  

Direkt: 0582-68 51 82 

Växel: 0582-68 50 00 

Hallsbergs kommun 

694 80 Hallsberg 

ulla-beth.larsson@hallsberg.se 

www.hallsberg.se 

 

Malung-Sälens Kommun Mottaget 2019-03-26 och 2019-03-27 
Hej  

 

Ledsen att vi inte svarat på dina frågor angående oljeavskiljare. Jag tog del av detta nu och ska försöka svara dig så snart jag kan. Hoppas kunna svara dig den 

här veckan eller kommande!  

 

Ha det fint!!  

 

/ Mattias  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Mattias Nordqvist 

Miljö- och Hälsoskyddsinspektör  

 

Miljökontoret 

Malung-Sälens kommun 

Box 14 

782 21  Malung 

0280-183 92 (direktnummer) 
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0280-183 90 (Växel) 

www.malung-salen.se 

 

Hej  

 

Vi har i Malung-Sälen kommun inte inventerat oljeavskiljare och kan därför inte heller exakt säga hur många verksamheter som har avskiljare.  

Vi har 13 st bensinmackar i kommunen som har oljeavskiljare. Av dessa kanske 11 st följer SS-EN 858.  

Utöver det finns det 5 mindre anläggningar (Byamackar eller enskilda cisterner. Det kan vara fler som är oreggade) som inte har oljeavskiljare.  

På dessa har vi påbörjat en process där vi kommer förelägga dessa anläggningar om att de ska installera en oljeavskiljande funktion. Dessa byamackar har 

oftast begränsad ekonomi och att bli tvingade att installera oljeavskiljare kan stjälpa hela verksamheten och därför har vi valt att kalla det oljeavskiljande 

funktion. lösningarna kommer säker att variera ganska mycket.  

 

I övrigt finns det ca 27 st andra verksamheter(stora som små) som ska/bör ha avskiljare, tex fordonsverkstäder, biltvättar mfl, men vilka av dessa som faktiskt 

har det vet jag inte.  

 

På vårt kontor är det jag som ska vara den inspektör som sköter tillsynen på de oljeavskiljare vi har i kommunen. Utmaningen för mig kommer ligga i att 

identifiera de verksamheter som saknar och bör ha oljeavskiljare. Det kommer även bli en utmaning motivera dessa att förstå att dom måste installera en. 

Något som jag helst vill ska ske via kommunikation och inte föreläggande.    

 

Jag önskar jag kunde svara med mer siffror än vad jag gör men jag har bara jobbat på miljökontoret i ca 1 år. Därför har jag inte en så övergripande koll på 

verksamheterna vi har och hur dessa ser ut.  

 

Hoppas att du har någon nytta av ovanstående i alla fall.  

 

Med vänlig hälsning / Mattias 

 

Hammarös Kommun Mottaget 2019-03-26 

Hej! Vi håller på att genomföra ett projekt där vi ska inventera antalet oljeavskiljare och 5-års besiktningar. När vi har fått mer information kring detta, kan vi 

ställa krav på åtgärder. 

Med vänlig hälsning  

 

 

Anders Hetland 

Miljöinspektör 

Mejla mig: anders.hetland@hammaro.se.  

Ring mig: +46 (0)54-51 50 76 

Hälsa på mig: Mörmovägen 5, 663 21 Skoghall 
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Skicka brev till mig: Miljö- och byggförvaltningen, Box 26, 663 21 Skoghall 

Besök oss: www.hammaro.se  

Följ oss: www.facebook.se/hammarokommun  

Sunne Kommun Mottaget 2019-03-26 

Hej! 

Det pågår ett samverkansprojekt gällande tillsyn av oljeavskiljare i Värmland som de kommuner som vill får vara med i, via miljösamverkan Värmland. Vi tänkte 

ta tag mer i det under detta år men började på ett par verksameter förra året. Vi är många nyanställda och har tyvärr inte koll i dagsläget på vad som gjorts 

tidigare år.  

1.       Ja, till begränsad del 

2.       Det är ca 30 verksamheter med oljeavskiljare, varav några går till dagvatten, några till spillvatten och andra till enskilda avlopp. Det finns antagligen flera 

verksamheter som vi i dagsläget inte har översikt över om de har oljeavskiljare.  

3.       Har ej koll på detta i dagsläget 

4.       Har ej koll på detta i dagsläget 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Erfarenheten är att det varierar på verksamheterna hur bra koll/egenkontroll de har.  

Med vänlig hälsning 

Merethe Kleiven 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Skurups Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej! 

  

Se svar nedan. 

  

Med vänlig hälsning  

Elin Olsson 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  

Tillsyn av oljeavskiljare sker i samband med tillsyn av verksamheten. 
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Strömsunds Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej! 

Vi har inte jobbat utifrån besiktningsintervall i svensk standard. 

1.       Invetering gjordes i mitten av 90-talet då även tillsynskampanjer genomfördes. Inget särskilt projekt sedan dess. Ingår dock i ordinarie tillsyn på 

verksamheter. 

2.       Vi har inget register för oljeavskiljare, kan inte söka ut antalet på ett enkelt sätt. 

3.       Vet ej. 

4.       Miljö- och byggavdelningen genomför inte sådan besiktning. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?   

Flera verkstäder har inga golvbrunnar där oljor hanteras, eller väljer att plugga avlopp. 

  

Tomas Hedin 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

  

tomas.hedin@stromsund.se 

0670-164 43 ● 

Besöksadress Strömsvägen 38, Strömsund 

 

Postadress Box 500 833 24 Strömsund 

Webb www.stromsund.se 

Växel 0670-161 00 ● Fax 0670-161 05 

  

 

 

Sigtuna Kommun Mottaget 2019-03-26 
1.      Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts?  

Ingen inventering har gjorts däremot gör vi i dag ofta tillsyn på oljeavskiljare när vi besöker verksamheter som har oljeavskiljare om vi anser att behovet finns. 

  

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har i dag inge verktyg att kunna söka fram denna information i vårt diariesystem.  Vi kan bara göra en överslagsberäkning på de som kan ha oljeavskiljare.  Ca 

86 av de vi har årligtillsyn eller timavgift har nog oljeavskiljare antingen i verksamheten eller på sin parkering. 

 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 
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Detta är ingen vi kan ta fram genom sökning i våra diariesystem. För att kunna ta reda på detta så behöver vi läsa igenom alla inspektionsrapporter 5-8 år 

tillbaka och det är inte möjligt.  

Totalt har vi ca 120 objekt som kan ha oljeavskiljare och gör man tillsyn på dem vart 3 år så det blir över 200 inspektionsrapporter som man behöver gå igenom 

för att se om vi har under dessa år kontrollerat oljeavskiljaren och om de har gjort en kontroll av oljeavskiljarens funktion och täthet  de senaste 5 åren. 

  

Om du vill får du gärna sitta här och gå igenom inspektionsrapporterna. 

 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts?  

Se svar 3 

 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Det beror på vad du menar med din fråga gäller den hur jag som inspektör tycker det är att tillsyna eller gäller det vilken erfarenhet jag har av hur 

verksamheter sköter sin egenkontroll av oljeavskiljare 

  

Skötseln av oljeavskiljare varierar väldigt en del kontrollerar dem varje år andra har ingen kännedom att de är ansvariga för oljeavskiljare. Därför är det viktigt 

att följa upp verksamhetens egenkontroll. Det spelar ingen roll om det är stora eller små verksamheter hur de sköts beror på vem som har ansvaret och hur 

viktigt denna person tycker det är och att det är tydligt med ansvarsfördelningen om vem som ska sköta oljeavskiljaren. 

 

6. Övriga synpunkter? 

Vi går alltid igenom de senaste 1-2 inspektionsrapporter som gjorts inför en ny inspektion och vi följer upp brister m.m och om slamtömning eller 5 årskontroll 

ska ha gjorts. Har verksamheten tagit vattenprover på utgående vatten från oljeavskiljare så kontrollerar vi de som har skickats in (alla har inte krav att skickas 

in provsvar till miljö-och hälsoskyddskontoret). Om provsvaren visar på förhöjda halter av metaller m.m vill vi att verksamheten ser över vad som kan ha 

orsakat dem och gör åtgärder sen följer vi upp detta i de nya provsvaren på utgående vatten. 

  

Om du undrar något kan du ringa eller maila  

Vänliga hälsningar  

  

Eva Andersson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Miljö- och hälsoskyddskontoret 

Tel: 08-59126226 

www.sigtuna.se 
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Sollentuna Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej Christel, 

  

Tack för dina frågor. 

  

1.       Vi har inte något aktuellt register för endast oljeavskiljare. Informationen om oljeavskiljare får vi i samband med tillsyn av de verksamheter som har 

oljeavskiljare. Vi har ett register över de verksamheter som vi har regelbunden tillsyn av och där framgår om det finns en oljeavskiljare och vilken typ som finns 

installerad osv. 

2.       Här kan jag bara uppskatta eftersom vi inte har något register för oljeavskiljare utan får utgå från de verksamheter som vi har tillsyn av och som bör ha 

oljeavskiljare. Jag skulle säga omkring 45-50 st kända oljeavskiljare men osäkerheten är stor så det finns sannolikt ett stort antal till. 

3.       Det är något som vi kontrollerar vid tillsynen, men vi har inte något register så att vi på ett enkelt sätt kan ta fram den uppgiften. 

4.       Som ovan. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Det är en viktig tillsyn för att minimera utsläpp av olja och för att minska risken för utsläpp som orsakas pga. dålig kontroll och underhåll. Det kan finnas risker 

med att underhållet av OA glöms bort, t.ex. vid byte av verksamhetsutövare så det är bra om tillsynen kan genom föras med en viss regelbundenhet.  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Mats Nilsson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd 

Sollentuna kommun 

 

Tfn direkt: 08-579 214 66 

Tfn vxl: 08-579 210 00 

Besök: Turebergs torg 1 

Post: Sollentuna kommun,  191 86 Sollentuna 

mats.nilsson@sollentuna.se 

www.sollentuna.se 

www.facebook.com/sollentunakommun 

www.twitter.com/sollentunakom 
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Upplands Väsby Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej,  

1.      Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ja, det är kontinuerlig tillsyn som sker i samband med tillsyn av hela verksamheten. 

 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

63 

 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi för tyvärr inte överskådlig statistik på det. 

 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vi för tyvärr inte överskådlig statistik på det. 

 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Övergripande, frågan tas alltid upp hos de verksamheter som har OA.  

 

6. Övriga synpunkter? 

En oljeavskiljare är bara en relativt simpel spärr mot specifikt olja, många andra föroreningar från verkstad/parkering stoppas inte upp. Det är ofta mer 

relevant att verksamheten har en fungerande egenkontroll och säker förvaring av kemikalier än att det prompt finns en OA. 

  

Med vänlig hälsning, 

Anna Ekholm 

Miljöinspektör 

------------------------------------------------ 

Miljöavdelningen 

Bygg- och miljökontoret 

Upplands Väsby kommun 

Besöksadress: Anton Tamms Väg 1 

  

Väsby Direkt: 08-590 970 00 

www.upplandsvasby.se 
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Tjörn Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej!  

  

Här kommer våra svar nedan.  

  

Med vänliga hälsningar 

Lina Johansson 

--------------------------------------------------------------------------  

Miljöchef, miljöavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn 

0304-60 10 00 vxl, 0304-60 11 49 direkt 

lina.johansson@tjorn.se  

www.tjorn.se 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ingen inventering är utförd men tillsyn sker löpande på oljeavskiljare som finns på miljöfarliga 

verksamheters anläggningar.  

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Ca 20 - 30 st 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Oklart men gissningsvis 10-15 st. Ca 5 st fordonstvätt/bensinstationer har inte utfört 5-

årsbesiktning.  

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Oklart 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Flertalet verksamhetsutövare sköter sina oljeavskiljare enligt lagstiftningen med undantag av besiktningen. Vissa verksamhetsutövare har inte kontroll på var 

utloppspunkten finns eller vilka delar inom fastigheten som är kopplade till oljeavskiljaren.  

 

Torsås Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Nej  

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Vi känner till de företag som vi har tillsyn på men jag kan tyvärr inte säga rakt av hur många 

då vi inte har en egen lista över detta.  

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Inga vad jag vet  

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet ej  

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

 Ingen  

6. Övriga synpunkter?  

jag måste tyvärr meddela att detta har vi inte någon kontinuerlig tillsyn på så det är ett område vi måste ta tag i! måste tyvärr meddela att detta har vi inte 

någon kontinuerlig tillsyn på så det är ett område vi måste ta tag i! 
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Kungälv Kommun Mottaget 2019-03-26 

Hej Christel 

Här kommer svar från miljöenheten i Kungälv. 

1 vi på miljöenheten har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare i kommunen. Men vi bedriver tillsyn på verksamheter som har oljeavskiljare så gott som 

varje vecka. Och vi granskar dessa vid tillsyn. 

2. Vi har ingen känd siffra på hur många oljeavslijaren som finns men vi ställer de som krav om de bedriver verksamhet som kräver det. 

3. Vi har ingen statistik på 5 års kontroller men det är något vi tittar på vid tillsyn.- Men det är svårt att se hur många som gjort det. Men det är ganska ofta vi 

får påminna eller ställa krav på detta. 

4.? 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Det finns alla möjliga typer och olika hantering av dessa. Många är inte medvetna om vad som gäller eller hur de ska skötas. Speciellt nya verksamheter som får 

tillsyn första gången. 

6. - 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Järpler 

Miljöinspektör 

______________________________________ 

Kungälvs kommun 

Miljöenheten 

Samhälle och utveckling 

442 81 Kungälv 

tel. 0303-23 98 02 

 

e-post. Jenny.jarpler@kungalv.se 

Östhammars Kommun Mottaget 2019-03-26 

Hej,  

Jag skall försöka svara på dina frågor. 

1.       Nej, men tillsyn utförs fortlöpande på verksamheterna. 

2.       Gissningsvis mellan 80-200. 
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3.       Gissningsvis fem procent. 

4.       X 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

I kommunen har de flesta oljeavskiljare av äldre modell dvs gravimetriska. Vi jobbar med att öka kvaliteten på oljeavskiljarna.  

6. Övriga synpunkter Min uppfattning är att bara oljeavskiljare är undermåligt för de flesta verksamheterna, därför kräver vi av de större verksamheterna att de 

ska ta prover på sitt spillvatten. Har de värden över riktvärdena så förelägger vi om ytterligare rening. 

Vänligen, 

Martin Palmqvist 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

---------------------------------------------------- 

  

Box 66 

742 21 ÖSTHAMMAR 

Tfn växel:       0173-860 00 

Tfn direkt:       072-2465694 

Östhammars kommun 

Hylte Kommun Mottaget 2019-03-27 
Hej  

Se svaren längst ner 

Med vänlig hälsning  

Stefan Andersson 

Miljöchef 

Hylte Kommun 
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1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ja men inte slutförts 2018 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 26 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Okänt 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Okänt 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Huvudsakligen bra men de tömms intermittent 

6. Övriga synpunkter?  

Vi avser att följa upp detta 2020 

 

Aneby Kommun Mottaget 2019-03-08 och 2019-04-25 
Hej, 

Anledningen till att vi inte har svarat är att vi har haft vakanser på våra miljöinspektörstjänster. 

Det är fortfarande så att vi inte har några handläggare, så det är osäkert att vi kan svara på dina frågor. 

  

Jag kan göra ett försöka att hitta fram dina uppgifter, men måste be att få ta några dagar på mig då jag har otroligt mycket att handlägga just nu. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Torbjörn Aronsson 

Livsmedelsinspektör | Naturvårdshandläggare, Miljöenheten 

E-post: torbjorn.aronsson@aneby.se 

Telefonnummer: 0380-46191 

 

Hej, 

Vi har tappat alla inom miljöavdelningen det senaste året och nyrekrytering är just avslutad. Så inom enheten just nu finns ingen personlig kunskap inom 

området. 

  

Jag har letat i vårt datasystem efter tillsyn av oljeavskiljare. Jag har inte kunnat hitta en enda rapport som avser tillsyn. De ärenden som finns avser utskick av 

information om kommunens policy och de regler som gäller för verksamhetsutövaren. Men som sagt sedan har ingen tillsyn gjorts. (vad jag kan hitta i alla fall.) 

Jag har inte heller lyckats spåra någon sammanställd registrering av anläggningar med oljeavskiljare. Dvs inventering har inte gjorts. 

Inte heller bygglovssidan har en sådan förteckning. 

  

Så svaren på dina frågor blir för Anebys del nekande och nollställda! 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Torbjörn Aronsson 

Livsmedelsinspektör | Naturvårdshandläggare, Miljöenheten 

E-post: torbjorn.aronsson@aneby.se 

Telefonnummer: 0380-46191 
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Svenljunga Kommun Mottaget 2019-03-27 

Hej, 

Spännande examensarbete! 

Jag ska försöka svara på dina frågor så gott jag kan. 

1.       Någon inventering separat på oljeavskiljare har inte gjorts, däremot är oljeavskiljare en kontrollfråga i vår ordinarie tillsyn. Tyvärr har vi inte jättebra 

register på detta ännu, men vi håller på och tar fram ett. 

2.       Ett uppskattat antal är 30-40 st. Obs mkt osäkert då vi inte har register på enbart oljeavskiljare. 

3.       Detta vet jag faktiskt inte. Men jag tror att det bara är våra större verksamheter som har gjort det, kanske max 10 st. 

4.       Se förgående. 

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Erfarenheten hittills är att detta är ett område som är svårt att tillsyna, svårt att veta vilka krav som ska ställas speciellt på de mindre verksamheterna utan 

biltvätt. Vi kommuner inom Sjuhärad har ett samarbete där vi just nu håller på och ta fram ett styrdokument hur vilka krav som ska ställas. Så förhoppningsvis 

kan tillsynen bli bättre i framtiden. 

Med vänlig hälsning 

Ida Jennersjö 

Miljöhandläggare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Miljö- och byggenheten 

Svenljunga kommun 

Telefon 0325-184 09 

Ida.Jennersjo@svenljunga.se 

www.svenljunga.se 

Nordmalings Kommun Mottaget 2019-03-27 
Hej, 

Vi är just i uppstartsfasen för att kunna inventera OA och har därför väldigt lite info i dagsläget. 

  

Lycka till med examensarbetet! 

  

Med vänlig hälsning 

Linda Engström 

Miljöinspektör 

Nordmalings kommun 

Telefon: 0930-140 99 
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Kommunbroschyr  I  @nordmalingskommun  I  Hemsida I  Facebook I visitnordmaling 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Nej 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 4 st 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Vet ej 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet ej 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? - 

6. Övriga synpunkter? – 

 

Jönköpings Kommun Mottaget 2019-03-27 

Hej! 

Tack för ditt mail. Jag har fått i uppdrag att besvara dina frågor 

1.     Ja. 

2.     Ca 300. 

3.     Ca 270. En hel del byts ut istället. 

4.     Ca. 300. En del är inne på varv 2. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?   

Kännedomen om att besiktiga var låg innan vi genomförde ett projekt 2013 med krav på besiktning. 2 totalt har gjort besiktning utan att få krav på sig. Numera 

är det mer accepterat dvs i princip inga ifrågasätter att de skall göra det. 

6. Övriga synpunkter? 

Kommunerna skulle ha behövt jobba betydligt mer med detta från dag ett när kravet kom.  

Mvh 

Peter Prima 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Jönköpings kommun 

Miljö- och hälsoskyddskontoret 

551 89 Jönköping 

Tfn 036-10 72 12 

peter.prima@jonkoping.se 
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Hagfors Kommun Mottaget 2019-03-27 
1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ja, någon gång i början av 90-talet senast. 

 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Okänt antal, uppskattningsvis ett 20-tal 

 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

3 st och dessa är inom kommunens regi. 

 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

1 gång för de tre ovan. 

 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi gjorde en tillsyn på alla bilverkstäder i kommunen 2016 och fann att många av dem hade brister i egenkontrollen vad det gäller oljeavskiljaren. Många små 

verksamheter har dock stående tömning varje år, men utsätter OA:n för liten belastning. Så en del skulle behöva tömma oftare än vad de gör medan andra 

verkar tömma oftare än de behöver. 

 

Med vänliga hälsningar  

Tina Persson 

miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Hagfors kommun 

Telefon +46 (0)563 188 58 

Mobil: +46 (0)70-1904804 

tina.persson@hagfors.se 

Dalavägen 12 

683 31 HAGFORS 

www.hagfors.se 

www.facebook.com/Hagforskommun 
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Säffle Kommun Mottaget 2019-03-27 
Hej! 

  

Jag är ny här och arbetat 1 månad. Jag har hör mig för hos mina medarbetare. Det har gjorts en genomgång av oljeavskiljarna där de kollat om det har rätt klass 

på dessa.  Om de kollat på egenkontrollprogrammet eller inte är oklart. 

  

Med vänlig hälsning 

 

Gun Kriström 

Miljöchef 

 

 

 

Kumla Kommun Mottaget 2019-03-27 
Hej, 

  

Vi beklagar att du fått vänta på svar. Vi har mycket hög arbetsbelastning just nu, men här är kortfattade svar på dina frågor. 

  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Anläggningar som är kopplade på det kommunala avloppsnätet kommer inventeras i år av VA-

avdelningen på kommunen. Vi på miljöförvaltningen kommer ta del av uppgifterna, och framöver försöka prioritera tillsyn där det saknas oljeavskiljare, eller 

där det finns stora brister i anläggningen. Tillsyn av miljöförvaltningen på oljeavskiljare görs som regel på B- och C-anläggningar.  

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Jag kan inte svara på det då vårt register inte är uppdaterat.  

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Det är okänt.  

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Vet ej.  

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

De anläggningar som finns på verksamheter som besöks regelbundet fungerar ganska bra. Det finns säkert många brister på andra oljeavskiljare. Vanligast är 

nog att det saknas helt även fast det borde finnas.Övriga synpunkter? 

/ 

Åsa Pettersson 

Miljöchef i Kumla och Hallsbergs kommuner 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kumla kommun 

692 80 Kumla kommun 

019-58 89 02 

asa.pettersson@kumla.se 
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www.kumla.se 

  

I Kumla Kommun kommunicerar vi gärna digitalt, 

för miljöns och tillgänglighetens skull. 

 

Knivsta Kommun Mottaget 2019-03-27 och 2019-03-29 
Hej Christel, 

Jag har dessvärre inte möjlighet att svara på dina frågor. 

Jag hoppas att det kommer gå bra med ditt arbete trots att du inte ha Knivstas svar med. 

  

Ha en bra dag. 

  

Med vänlig hälsning  

Dick Kardell 

Miljöchef 

Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun 

Telefon: 018-34 70 00 

e-post: dick.kardell@knivsta.se  

 

 

Hej, 

Inventering av oljeavskiljare har genomförts för några år sedan.  Och nu har vi löpande tillsyn på oljeavskiljare. 

  

Med vänlig hälsning  

Dick Kardell 

Miljöchef 

Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun 

Telefon: 018-34 70 00 

e-post: dick.kardell@knivsta.se  
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Vingåkers Kommun Mottaget 2019-03-27 

Hej Christel, 

Miljökontoret på Vingåkers kommun har varit underbemannat under en längre tid och har tyvärr inte resurser att besvara dina frågor angående tillsyn av 

oljeavskiljare för tillfället. 

Med vänliga hälsningar, 

/Staffan Kjellman, biträdande samhällsbyggnadschef, Vingåkers kommun 

Ale Kommun Mottaget 2019-03-28 
Hej 

 

1.       Ingen inventering har genomförts. Tillsyn av skötsel av oljeavskiljare har gjorts när det funnits oljeavskiljare vid de verksamheter vi besöker.  

2.       Vet ej, eftersom vi inte gjort inventering. 

3.       6 st som vi känner till 

4.       Vet ej 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Med mindre verksamheter har vi fått jobba ganska mycket med att få igång bra rutiner för den årliga kontrollen. Det har inte varit aktuellt att kräva 5-års 

besiktning. I vissa fall kanske det inte heller är helt motiverat på grund av låg belastning. En del av de mindre har äldre klass 2-avskiljare.  

De större verksamheterna, till exempel bensinstationer där det finns en större centralorganisation med centralt bestämda rutiner, har oftast bra rutiner för 

sina oljeavskiljare och låter genomföra 5- års besiktningar.  

6.       Nej 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Peter Eskilsson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

_________________________ 

  

 

 



 

267 
 

Gnosjö Kommun Mottaget 2019-03-28 
Hej Christel! 

 

Jag jobbar som miljöinspektör i Gnosjö kommun och har tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Här kommer svar på dina frågor du ställt om oljeavskiljare. 

 

1. Någon inventering av oljeavskiljare har inte skett i kommunen, men vi gör tillsyn av oljeavskiljare i samband med tillsynsbesök på B, C- och U anläggningar. 

 

2. Okänt hur många oljeavskiljare kopplade till kommunala spillvattenledningar vi har i kommunen. 

 

3. Okänt hur många som genomfört 5-års besiktningar. 

 

4. Okänt. 

 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Blandade erfarenheter, men oftast saknas rutiner för tömning och kontroll av larmutrustning. 

 

6. - 

 

Med vänlig hälsning 

Mikael Lennartsson 

Miljöinspektör 

0370-331095 

mikael.lennartsson@gnosjo.se 

www.gnosjo.se 

 

Lomma Kommun Mottaget 2019-03-28 
Hej Christel! 

  

Det är inte helt lätt att besvara dina frågor då det inte är någon information som vi har samlad, men jag gör ett försök nedan.  

  

1. Tillsynen över oljeavskiljare hanterar vi inom den ordinarie tillsynen på miljöfarliga verksamheter (C och U). När verksamheter anmäls eller när vi skickar ut 

en enkät för besvarande (U-verksamheter) så kontrollerar vi alltid om de har en oljeavskiljare. Någon inventering utöver det har dock inte genomförts.  

2. Antal verksamheter med oljeavskiljare är svårt att få fram på ett enkelt sätt. Jag skulle uppskatta det till 20 verksamheter.  

3. Jag vet med säkerhet att 7 verksamheter har genomfört en 5-årsbesiktning av oljeavskiljare. Det kan dock vara flera som har gjort det.  

4. De 7 som vi känner till har genomfört 5-årsbesiktning en gång.  
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5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Vi hanterar som sagt oljeavskiljare inom den ordinarie tillsynen och det finns alltid med som något vi kontrollerar när vi är ute på verksamheter som har en 

oljeavskiljare. Vi kontrollerar då rutiner för kontroll och tömning m.m. 

6. - 

  

Med vänlig hälsning 

  

Jeanette Witten, Miljöinspektör 

Lomma Kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljöenheten 

234 81 Lomma 

040-641 11 63 / 0733-41 11 63 

jeanette.witten@lomma.se 

 

Lilla Edets Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej! 

  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Inventering har gjorts under vintern/våren 2019.  

Tillsyn av oljeavskiljare görs i samband med den planerade miljötillsynen på respektive verksamhet. Tex så gjorde jag tillsyn av samtliga bensinstationer och 

deras oljeavskiljare under 2018. 

 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

ca 20 st 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Kan inte svara på det eftersom tillsyn inte har gjorts på samtliga verksamheter under de senaste fem åren. 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Se svar 3. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Kan bara svara för bensinstationerna och där har man varit noggrann med att följa kontroll- och besiktningsintervall mm. 

6. Övriga synpunkter? 



 

269 
 

- 

Lycka till med ditt examensarbete. Jag skulle vilja läsa det så du får gärna maila det till mig när du är klar 😊 

  

Vänliga hälsningar 

  

Helena Eimersson 

Miljöinspektör, Livsmedelsinspektör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Linköpings Kommun Mottaget 2019-03-26 och 2019-04-29 
Hej Christel, 

Miljökontoret saknar statistik på många av de uppgifter du efterfrågar. 

De svar vi kan lämna blir därför mindre precisa än vad du kanske önskar. 

Hoppas du kan hålla till godo med våra svar nedan. 

  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

- Ja, vid all tillsyn av miljöfarlig verksamhet omfattas även oljeavskiljare, specifik tillsyn på oljeavskiljare har också gjorts i projektform. 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

- Ej känt men vi har en gammal kunddatabas som innehåller adressater med sammanlagt 313 st. oljeavskiljare. 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

- Ej känt men vid inspektion från och med 2016 kräver vi alltid att oljeavskiljare ska 5-års besiktigas.  

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

- Menar du totalt i kommunen? Det är inte dokumenterat men gissningsvis närmare tvåhundra. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

- Förståelsen för oljeavskiljarens förtjänster och funktion har definitivt ökat efter att miljökontoret uppmärksammade kravet på 5-årsbesiktning av 

oljeavskiljare. 

6. Övriga synpunkter? 

Ur miljösynpunkt kan inte vikten av att verksamhetsutövaren sköter och underhåller sin oljeavskiljare nog betonas.  

  

Vänliga hälsningar 

  

Torgny Sylvan 

Miljöinspektör 
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Linköpings Kommun 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljökontoret 

581 81 Linköping 

Telefon: 013-20 70 08 

E- post: torgny.sylvan@linkoping.se 

www.linkoping.se 

 

Hej, 

oj, du vill veta hur många 5-årsbesiktningar som gjorts på var och en av alla oljeavskiljare som finns i kommunen? 

  

Jag tror inte att det är möjligt att ta fram  precis information. Inte utan en orimligt tidsödande arbetsinsats. 

Generella gissningar är inte mycket värda antar jag. 

Mina kollegor som nu jobbar mer med oljeavskiljare än vad jag gör kanske har enklare att besvara frågan. 

  

Mvh 

  

Torgny Sylvan 

 

Hej 

  

Vi har inget register på det. Vår gissning är 0-max 2 ggr per verksamhet. De flesta verksamheter ligger nog inom 0-1 ggr. 

  

Vänliga hälsningar 

  

Charlotta Paulsson 

Miljöskyddsinspektör 

  

Linköpings kommun 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen  

Miljökontoret  

581 81 Linköping  

Besöksadress: Drottninggatan 45  

Telefon: 013-26 34 07 

E-post: [malin.johansson2@linkoping.se]charlotta.paulsson@linkoping.se 

www.linkoping.se  
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Mönsterås Kommun Mottaget 2019-03-26 
Hej Christel, 

 

Vi har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare kopplade till kommunala spillvattenledningar och därför har jag tyvärr svårt att svara på dina frågor 

gällande antal oljeavskiljare och utförda besiktningar. 

I samband med tillsyn enligt miljöbalken vid verksamheter i vår kommun tittar vi även på eventuella oljeavskiljare. 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Malin Lindström 

miljöinspektör 

 

Telefon: 0499-171 50 

Mönsterås kommun 

Miljökontoret 

Box 54 

383 22 Mönsterås 

www.monsteras.se 

 

Svedala Kommun Mottaget 2019-03-29 
Hej!  

  

Någon sammanställning/inventering är inte gjord, utan vi har många verksamheter som har en eller flera oljeavskiljare och dessa tillsynar vi när vi tillsynar 

verksamheterna. Främst är det verksamheter inom fordonsindustrin som har oljeavskiljare. Exakt hur många oljeavskiljare som finns i kommunen kan jag alltså 

tyvärr inte svara på.  

  

När vi tillsynar verksamheter (ofta i projekt) tittar vi på när senaste besiktningen är gjord. Har det gått för lång tid kan den som ansvarar för att besiktiga sin 

oljeavskiljare få ett föreläggande där det framgår att en ny besiktning måste göras samt när denna ska redovisas för oss. Vi gör alltså inte 5-årsbesiktningar, utan 

det gör en entreprenör som den ansvariga får anlita. 

  

Erfarenheter kring tillsynen på oljeavskiljare är väl främst att det är svårt att veta var/hur många oljeavskiljare som finns i kommunen. Det är inte heller alltid 

som en verksamhet vet exakt var oljeavskiljaren finns/om den finns då verksamheter ofta hyr lokaler. Då får den ansvariga undersöka saken, och hittar de ingen 

information kan vi försöka titta i arkiv och gamla skrivelser för att lokalisera eventuella oljeavskiljare. Vid installation av nya oljeavskiljare ställer vi alltid ett 

antal krav, t.ex. att de ska uppfylla kraven i Svensk standard SS-EN 858-1.  

  

Hör av dig igen om du undrar något mer. 

  

Vänliga hälsningar 

  

Matilda Hjärtstam 

Miljöinspektör 

  

SVEDALA KOMMUN 
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233 80 Svedala 

  

matilda.hjartstam@svedala.se 

www.svedala.se 

  

 

 

Ludvika Kommun Mottaget 2019-03-29 
Hej Christel! 

  

Vad roligt att du ska bli miljö- och hälsoskyddsinspektör! Det är ett roligt, bra och ansvarsfullt jobb! 

  

Nu har jag svarat så gott jag har kunnat på dina frågor. Se nedan. 

  

Håll till godo! 

  

Hälsningar 

  

Therése Karlsson 

Miljöinspektör 

Ludvika kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsområde miljö och bygg 

0240-86146 

Växel: 0240-860 00 

www.ludvika.se 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Inventering och tillsyn har gjorts i omgångar under de 10 sista åren. Tillsyn på de anläggningar som har 

oljeavskiljare görs numera kontinuerligt i samband med ordinarie tillsyn på hela deras verksamhet. Varje eller vartannat år. 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Vi har 50 stycken registrerade i vårt oljeavskiljarregister, men det finns några fler. Så ca 60 st. 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? De flesta numera. 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Har ingen statistik på det. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Den var välbehövlig när inventeringarna startade. Många mindre verksamheter visste knappt att de hade OA, eller hade inte tömt den på flera år. Vad jag minns 

så var det ingen som hade besiktat dem innan vi ställde krav på det.  

6. Övriga synpunkter?  

Väldigt få kände till krav på 5-årsbesiktningen. Samma sak med den regelbundna tillsynen av OA. 

 

Borås Kommun Mottaget 2019-03-29 

Hej, 

Ursäkta sent svar. Jag jobbar med bl.a. tillsyn av fordonstvättar och kommer därför att utgå från den data jag har inom fordonsbranschen. Sen finns det ju 

verksamheter, terminalytor , drivmedelsanläggningar m.fl.  som också har oljeavskiljare men de har vi inger register över. De objekten handläggs av olika 

handläggare som har barschansvaret. Vårt ärendehanteringssystem heter Ecos och det går inte att söka efter verksamheter med oljeavskiljare i den.  

Nåväl, vi har 34 st. registrerade fordonstvättar i vår kommun.  
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1.     Någon övergripande inventering av antalet oljeavskiljare i kommunen har vi inte utfört men just inom fordonsbranschen hade vi ett projekt om tillsyn av 5-

års besiktning av oljeavskiljare. Var och en av handläggarna som har hand om större verksamheter med oljeavskiljare, tillsynar även oljeavskiljaren vid 

periodiska besiktningar eller vid t.ex. misstanke om utsläpp osv. 

2.     Minst 34 st.  

3.     Samtliga fordonstvättar har ingått i ovannämnt projekt så minst 34 verksamheter. 

4.     Här svarar jag att de flesta verksamhetsutövare inte kände till kravet på 5-års kontroll av OA. Majoriteten gjorde sin första 5-års besiktning i samband med 

vårt projekt. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Utifrån min erfarenhet kan jag säga att kunskapsnivån om oljeavskiljare ute i verksamheterna är väldigt låg. Majoriteten har inga bra kontrollrutiner utan 

tömmer oljeavskiljaren när larmet blinkar och med det tror de att allt är ok.  Det är ofta oklarheter mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare om vem 

sköter oljeavskiljaren. Verksamhetsutövarna har dålig koll på kemikalier som kan slå ut oljeavskiljarens funktion. 

Hoppas att jag kunnat ge dig bra svar som du kan använda i din sammanställning. Hör av dig om du har fler frågor eller funderingar. 

Med vänliga hälsningar 

Sevil Selimov 

Miljöinspektör  

----------------------------------------------------------------------------- 

Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljötillsyn 

Besöksadress: Sturegatan 42 

Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 

Tel: 033-35 30 71 Fax: 033-35 30 25 

Webbplats: boras.se/miljo 

Sjöbo Kommun Mottaget 2019-04-01 
Hej, 

Se mina svar i röd text nedan. 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Svar: Tillsyn utförs i samband övrig tillsyn av miljöfarlig verksamhet. 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Svar: Vi för ingen statistik på vilka verksamheter som har oljeavskiljare och vilka som är 

kopplade till dagvattnet och vilka som är kopplade till spillvattnet. Vi har kanske 25-30 verksamheter som har oljeavskiljare (grov uppskattning). De flesta är 

troligen kopplade till dagvattnet. 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Svar: Ca 10 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Svar: En 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Svar: Det kan vara svårt att dimensionera oljeavskiljare, dvs vad är rimlig dimension. 
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Söderköping och Valdemarsviks Kommun Mottaget 2019-04-02 
Hej! 

Jag ska försöka svara på dina frågor. 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Vi vet inte hur många oljeavskiljare som finns kopplade till det kommunala spillvattennätet. Vi vet att vi har några c-verksamheter och att vi ställer krav på att 

alla fordonstvättar har det. 

 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har ca 15 tvättar i vår Söderköping och Valdemarsvik tillsammans som har oljeavskiljare till spillvattennät gissar på att ytterligare 4 c-verksamheter har 

oljeavskiljare kopplat till spillvattennätet. Övriga har vi ingen kännedom om. OA mot dagvatten är inte medräknat alls. 

 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Har vi ingen direkt statistik på, men vi kollar det vid inspektion och kräver besiktningar. Jag kommer ta fram sådan statistik inom närmsta 1-2 månaderna då vi 

just nu färdigställt tillsyn på fordonstvättarna. 

 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Oklart. I de allra flesta fallen max 1 gång. Någon enstaka har hunnit med någon mer gång. 

 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Oljeavskiljare sköts dåligt. 5-årsbesiktningar och prov tas efter krav från oss på miljökontoret. Kunskapsnivån är låg hos de flesta verksamheterna och man 

förlitar sig på någon annan och har en övertro på reningen hos oljeavskiljarna. Även tömningar och 6-månaderskontroller enligt standarden sköts bristfälligt.  

  

6. Övriga synpunkter? 

Vi arbetar just nu med att ställa krav och informera om de krav som ställs på verksamheternas oljeavskiljare. C-verksamheterna har bättre koll på sina 

oljeavskiljare generellt som vi upplever det här. 

  

Svaren gäller både Söderköping och Valdemarsvik då vi har gemensamt kontor. 

Med vänlig hälsning 

  

Tina Wolinder 

Miljöskyddsinspektör 

Direkt 0121-18783 
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Miljökontoret 

614 80 Söderköping 

Besöksadress: Storängsallen 20 

 

Trelleborgs Kommun Mottaget 2019-04-02 
Hej 

Svar på dina frågor i den utsträckning vi har lättillgänglig information i våra register. Dock kan det hända att vissa verksamheter upphört och att nya 

verksamheter tagit över lokalerna. 

  

1.       Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

 Till viss del över vissa branscher och i vissa områden i kommunen, dels inom den löpande tillsynen och dels i samband med ett projekt om dagvattentillsyn. 

2.       Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Ca. 41 verksamheter 

3.       Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Har ej direkt statistik. Vi ställer dock krav på kontroller av oljeavskiljare. För de verksamheter som har oljeavskiljare som installerats enligt standarden följer vi 

upp at 5-års besiktning utförts och om inte ställer vi krav på att 5-års besiktning ska göras. För äldre oljeavskiljare ställer vi krav på att funktions- och 

täthetskontroll som motsvarar en ”5-årsbesiktning” ska utföras, så långt som det är möjligt. Så de flesta av de 41 verksamheterna har gjort eller kommer göra 

kontroller av oljeavskiljarna. 

  

4.       Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Har ej direkt statistik. De flesta verksamheterna har nog bara gjort en till två kontroller, bl.a. då fokus på 5-års besiktningar i tillsynen ökat under vad jag 

uppskattar de senaste 10 åren.  

  

5.       Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

För vissa verksamheter med kontinuerliga utsläpp av processavloppsvatten till oljeavskiljare är det mer naturligt att låta genomföra kontroller av oljeavskiljare 

och krav har oftare ställts på den typen av verksamhet. I verksamheter utan kontinuerliga utsläpp har det mer sällan utförts kontroller. Det finns också många 

äldre oljeavskiljare som inte installerats enligt standarden och de har sällan haft mer ingående kontroller men även sådana oljeavskiljare har under de senaste åren 

efter överenskommelse eller krav börjat kontrolleras. Det har även blivit mer vanligt att verksamheter som inte finner något behov att ha brunnar i t.ex. verkstad 

pluggar dessa, varvid besiktning av oljeavskiljare inte längre är motiverat för deras del.  

  

6.       Övriga synpunkter? 

Det som man kanske kan fundera ytterligare på är hur kontrollföretagen gör kontrollerna. Avvikelser på t.ex. konstruktionen konstateras sällan, inte heller för 

äldre avskiljare. Kraven för vad som ska redovisas efter utförd kontroll är nog något som borde utökas. T.ex. att redovisningen ska innehålla:  

- En tydlig beskrivning av vad som utförts, tillvägagångssätt och vem som har utfört arbetet.  

- Resultaten från utförd kontroll och övrig utredning.  

- En tydlig beskrivning av de bedömningar som görs gällande oljeavskiljarens täthet, funktion och skick i övrigt. 

- En förklaring till om någon av kontrollpunkterna enligt ”5-årsbesiktningen” inte har gått att genomföra. 

- Foton från kontrollen och annan besiktningsdokumentation. 

- Om några brister upptäcks ska åtgärder föreslås.  

   

Med vänlig hälsning 

Mikael Karlsson 

Miljöinspektör 
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Miljöavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Trelleborgs kommun 

_______________________ 

  

Postadress: Rådhuset, 231 83 Trelleborg 

Besöksadress: Algatan 13, 231 83 Trelleborg 

Organisationsnummer: 212000-1199 

  

Telefon: 0410-73 43 94 

E-post: mikael.karlsson3@trelleborg.se 

Hemsida: www.trelleborg.se 

 

Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljungas Kommun Mottaget 2019-04-03 
 

Jag ska försöka svara på dina frågor så gott jag kan. Tyvärr har vi inte tillgång till allt du vill ha svar på eftersom många av dessa uppgifter läggs aldrig in som 

sökbara alternativ i vårt ärendehanteringssystem. Vi kan tyvärr inte söka ut hur många verksamheter som har oljeavskiljare, så mina svar kanske inte kommer att 

hjälpa dig. 

  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ingen inventering har gjorts, men tillsyn på oljeavskiljare görs i samband med den ”vanliga” tillsynen på en verksamhet. Exempel: om vi är på tillsyn på en 

verkstad så kontrollerar vi även oljeavskiljaren.  

2.  Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har hand om tillsynen i fem kommuner med fler än 2500 registrerade verksamheter som alla kan ha en oljeavskiljare. Jag har bara gjort en översiktligt 

utsökning och valt ut de områden där det är mest troligt att de har en oljeavskiljare, se tabell nedan. Det blev sammanlagt 339 olika verksamheter. Nu vet vi inte 

med säkerhet om dessa verksamheter faktiskt har en oljeavskiljare, men vi har bedömt att det är troligt. 

3.  Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej 

4.  Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Tillsynsbehovet är stort. Många oljeavskiljare är mycket gamla och de allra flesta är av gravmetrisk modell, alltså inte klassade enligt standarden SSEN 858- och 

äldre än 2001. De är dessutom feldimensionerade (för små för flödet) eller felplacerade, saknar automatisk avstängningsventil eller möjlighet att avleda sk. ”first 

flush” vid regn. De kontrolleras/besiktas inte regelbundet, oavsett om de är nya eller gamla, men oftast görs detta efter påtryckningar från oss. Verksamheterna 

har ofta dålig koll på att det överhuvudtaget finns oljeavskiljare, var de är kopplade eller hur de ska skötas.  

 6. Övriga synpunkter?  

Du skriver att ditt examensarbete ska handla om tillsynen på oljeavskiljare kopplade till kommunala spillvattenledningar. Alla oljeavskiljare är inte kopplade till 

spillvattennätet, utan kan istället vara kopplade till det kommunala dagvattennätet eller ledas direkt till ett dike/dränering eller liknande. I våra kommuner 

(Klippan, Perstorp, Örkelljunga, Bjuv & Svalöv) har vi antagit en policy som kräver att fordonstvättar ska vara kopplade till spillvattennätet. Andra verksamheter 

såsom tankstationer, verkstäder, sågverk ska i normalt kopplas till dagvattennät, även om undantag förekommer. För industrierna varierar utsläppspunkten med 

vilket typ av avloppsvatten de släpper ut.  

  

Typ Antal 

AVFALL (Å.-VINNING, M-LAGR., SORTERING) 19 

AVFALLSANLÄGGNING 14 

BENSINSTATION/BILVÅRD 91 

BILSKROT 7 

ENERGI,FÖRBRÄNNING & PANNOR 20 

FLYG 2 
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GUMMI- & PLASTINDUSTRI 11 

KEMISK INDUSTRI 27 

LAB, TANKRENGÖRING 2 

MASKINSTATION 4 

MEKANISK VERKSTADSINDUSTRI 47 

MINERAL & GLAS (ICKE-METALLISKA) 2 

MOTORBANA 7 

SÅGVERK 5 

TRÄINDUSTRI 13 

TÄKT 9 

VÄGAR & JÄRNVÄGAR 3 

YTBEHANDLING 7 

ÅKERI. 1-1 BILAR 26 

ÅKERI/VERKSTAD TUNGA FORDON 20 

ÖVRIGT 3 

Totalt 339 

  

Lycka till och hör av dig om du har frågor! 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Filippa Nordbrandt 

Miljöinspektör 

Tfn 0435-78 24 93 

  

Söderåsens miljöförbund 

Postadress: Box 74, 264 21 Klippan  

Besöksadress: Storgatan 50 C, Klippan 

Tfn växel: 0435-78 24 70 

E-post: filippa.nordbrandt@smfo.se 

Hemsida: www.smfo.se 

 

 

 

Enköpings Kommun Mottaget 2019-04-03 

Hej, 

Förlåt sent svar.  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Ja 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Vad jag känner till finns det inget register över alla kända oljeavskiljare. Det blir ett omfattande 

arbete att ta fram alla kända oljeavskiljare då det finns en hel del små verksamheter som mindre verkstäder och lantbruk som har oljeavskiljare kopplade till sina 

lokaler och då måste jag gå igenom alla inspektionsrapporter för dessa objekt. Det blir ett omfattande arbete så det får bli en uppskattning istället. Vi har 28 

tvättar och 20 bensinstationer med oa, av dessa är största andelen besiktade. Gissningsvis finns det ungefär lika många som vi känner till, minst. 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? Ca 45 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Det är sannolikt en mindre andel av ovanstående. Större tvättar har förmodligen hållit intervallet. Jag tänker 
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mig att detta kommer att utvecklas till att bli en självklarhet även för andra verksamheter framöver eftersom tillsynsmyndigheter kommer att ställa krav på 

löpande femårsbesiktningar i större omfattning än tidigare.  

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Det är ovanligt att det inte finns någon oljeavskiljare alls kopplad till avloppet. En ganska stor andel är äldre gravimetriska oljeavskiljare som inte är 

täthetskontrollerade. Vid täthetskontroll visar det sig ofta att de är täta, men inte uppfyller övriga krav enligt standarden. Vi har inte jobbat med att kontrollera 

dimensionering utan är mer inriktade på att få till besiktning. I år kommer vi tillsammans med VA genomföra ett projekt med att verksamheterna ska börja 

genomföra provtagningar enligt vår nya riktlinje för oljeavskiljare. Vid nyetablering kräver vi att oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i standarden.  

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Lena Wilson 

Miljöinspektör 

__________________________ 

Enköpings kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Besöksadress: Kungsgatan 23 

Postadress: 745 80 ENKÖPING 

Telefon (direkt): 0171-62 57 75 

Telefon (växel): 0171-62 50 00 

E-post: anna-lena.wilson@enkoping.se 

Kalix Kommun Mottaget 2019-04-03 
1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Prioriterade områden har inventerats 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

>50 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Inget register förs på vilka som gör 5-årsbesiktningar 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Samma som ovan 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 
Då oljeavskiljare kontrolleras av många inspektörer som en del av miljöfarlig verksamhet inom många branscher är frågan lite väl öppen för att ge ett konkret 

svar då det skiljer sig från typ av verksamhet. Kunskapen om oljeavskiljare och dess användningsområde kan variera stort hos verksamhetsutövarna.  

  

 

  

Gabriella Andersson 

Miljöinspektör 

Bygg- och Miljöavdelningen 
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Växel: 0923-650 00 

gabriella.andersson@kalix.se 

Nygatan 4 - 952 81 Kalix - www.kalix.se 

 

Åtvidabergs Kommun Mottaget 2019-04-04 
Hej Christel 

Här är våra svar från Åtvidabergs kommun: 

  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Tillsyn av oljeavskiljare görs vid ordinarie tillsyn, ingen särskild riktad tillsyn har gjorts. 

  

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

Vi har 7 c-verksamheter som har oljeavskiljare, vad vi vet och antalet u-verksamheter som har oljeavskiljare är svårt att uppskatta. 

  

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vi vet om att 3 verksamheter har gjort 5-års besiktning 

  

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Inte mer än en gång 

  

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

Vi har tyvärr liten erfarenhet av tillsynen på oljeavskiljare. 

Hälsningar  

  

Karin Wiklund 

Miljöinspektör 

 

Bygg- och miljökontoret 

Åtvidabergs kommun 

Box 206 

597 25 Åtvidaberg 

Besöksadress: Bruksgatan 3 

Telefon: 0120-831 48 

Växel: 0120-830 00 

www.atvidaberg.se 

  

Älvdalens Kommun Mottaget 2019-04-09 
Hej Christel, 

  

Ursäkta att du inte fått någon återkoppling förrän nu. Vad jag vet så har inte kommunen genomfört någon riktad tillsyn av oljeavskiljare och har heller inte någon 

förteckning över verksamheter med oljeavskiljare. Så tyvärr har jag inga svar att ge dig. 

  

Med vänliga hälsningar 

Klas Johansson 

Miljöinspektör 

Älvdalens kommun 

klas.johansson@alvdalen.se 
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Höganäs Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej Christel! 
  
Ursäkta mitt sena svar till dig. Här kommer informationen från Höganäs kommun:  
 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? Delvis, vid tillsynsbesök  på så kallade U- eller C-verksamheter. Någon systematisk inventering har inte 

gjorts på mycket länge i varje fall 
2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? Jag kan anta att det är ett 30-tal, de som har verksamheter där man kan misstänka utsläpp av 

oljerester. 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 5-10 stycken skulle jag förmoda. Vi kontrollerar att kontrollerna är utförda vid 

tillsynsbesök.  

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? Jag antar att det är något fler, kanske ett tiotal.  

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

Företagarna brukar vara inställda på att genomföra regelbundna kontroller av oljeavskiljarna, främst på de nyare oljeavskiljarna där det finns tydligare krav på 

kontroller.  

6. Övriga synpunkter?  

Det har blivit vanligare att lite mer avancerade oljeavskiljare installeras.  

Vänliga hälsningar 

Maria 

MARIA FÄNGE  

MILJÖINSPEKTÖR  

HÖGANÄS KOMMUN 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

Järnvägsgatan 8 

263 38 Höganäs 

TEL: 042-337286 

WWW.HOGANAS.SE  

Hej igen! 

  

Det är inte så många verksamheter som behövt göra femårskontroller flera gånger. Eftersom vi inte heller besöker verksamheterna så ofta så har vi svårt att få 

en korrekt bild av utförda kontroller. Även om vissa verksamheter får påminnas om att utföra kontrollerna så har företagen låtit utföra kontrollerna. 

  

Maria 

 

MARIA FÄNGE  

MILJÖINSPEKTÖR  

HÖGANÄS KOMMUN 
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Berg Kommun Mottaget 2019-04-25 och 2019-04-26 
Hej Christel! 

  

Jag kan inte minnas att jag sett dina frågor förut. De kanske, tråkigt nog, blivit skickade annorstädes. 

  

Men, ja, absolut… I Bergs kommun har vi utfört tillsyn på oljeavskiljare. Det sker i regel samtidigt som annan tillsyn på samma plats. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

  

David Carlsson 

Miljöinspektör 

Miljö- och byggavdelningen 

Tel: 0687-16154 

  

david.carlsson@berg.se 

Bergs kommun 

Box 73 

845 21 Svenstavik 

Vxl: 0687 – 161 00 

bergs.kommun@berg.se 

www.berg.se 

 

Hej,  

Ja, du ser svaren där emellan raderna med dina frågor. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Hej! 

Det kan jag nog göra. 

Aha, hoppas det går bra! Intressant! 

  

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? 

Ja 

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? 

25 

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? 

Vet ej (men alla verksamheter tillsynas minst vart tredje år av oss) 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? 

Vet ej 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare? 

De kontrolleras och töms oftast av samma bolag, som oftast anlitas av kedjor och verksamheter. 

6. Övriga synpunkter? 

Siffrorna är nog rätt låga jämfört med vissa, men Bergs kommun är en ganska liten kommun till innevånarantal, däremot tämligen stor till ytan. 

  

Nu är inte svaren helt kompletta, men det kanske ger lite mer bränsle till din undersökning! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

  

David Carlsson 

Miljöinspektör 

Miljö- och byggavdelningen 

Tel: 0687-16154 

  

david.carlsson@berg.se 

Bergs kommun 

Box 73 

845 21 Svenstavik 

Vxl: 0687 – 161 00 

bergs.kommun@berg.se 

www.berg.se 



 

282 
 

Värmdö Kommun Mottaget 2019-04-29 
Hej, 

Jag har skrivit mina svar direkt efter frågorna i ditt mail här nedanför.  

  

Med vänlig hälsning  

  

Mine Yazar 

Samordnare/Miljöinspektör 

Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten 

Bygg- och miljöavdelningen 

Samhällsbyggnadskontoret 

  

Värmdö kommun 

Skogsbovägen 9-11 

134 81 Gustavsberg 

Tel direkt: 08-570 474 61 

www.varmdo.se 

 

1. Har inventering och tillsyn av oljeavskiljare utförts? – Ingen specifik inventering men vi har tillsyn på oljeavskiljare när vi är ute på verksamheterna.  

2. Antal kända verksamheter som använder sig av oljeavskiljare? – Det är svårt att säga, en uppskattning är att vi minst har 75 st kända. Men det är en väldigt 

osäkerhet i den siffran.  

3. Antal verksamheter som har utfört 5-års besiktning av oljeavskiljare? – Vi för inte register över hur deras besiktningsintervall är, vi kontrollerar vid tillsyn att 

oljeavskiljaren ser ut som den ska och ber om dokumentation från besiktning. 

4. Antal gånger 5-års besiktning har genomförts? – Se svar ovan. 

5. Vad för erfarenhet har ni av tillsynen på oljeavskiljare?  

– Att det kan vara mycket olika hur väl man sköter sin oljeavskiljare och hur mycket kunskap verksamheten har om sin oljeavskil jare. 

Kommuner som enbart svarat på min första fråga. 
 

Säter Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej ! 

Som svar på din fråga….Ja. 

  

Med vänliga hälsningar ! 

  

Roger Hamp 

Miljö- och Bygglovhandläggare 

SÄTERS KOMMUN 

  

Telefon: 0225-55139  

E-post: roger.hamp@sater.se 
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Miljö/Bygg-enheten 

783 27 Säter 

Besöksadr: Vattugränd 1 

www.sater.se 

 

Vilhelmina Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej, vi har inte genomför någon inventering av oljeavskiljare. 

 

Med Vänlig Hälsning/ Buerie heelsegigujmie 

Evelina Risberg (fd. Öhgren)  

Miljöinspektör 

Vilhelmina kommun/ Vualtjeren tjielte 

 

Borgholm Kommun Mottaget 2019-04-25 

Hej 

Angående OA i Borgholm kommun, 

Det var inget riktad inventering men när vi genomförde tillsyn (förra året)  om motorfordon och drivsmedel verksamheten i kommunen, en av frågor gällde om 

det finns en OA och i så fall om den har besiktigad.  

Med vänlig hälsning 

BORGHOLMS KOMMUN 

Einat Karpestam 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Essunga Kommun Mottaget 2019-04-25 

Hej 

1. Har inventering av oljeavskiljare utförts? 

Svaret jag kan ge är att någon inventering sannolikt inte är genomförd. 

Jag har sökt lite och kan inte finna något. 

Vår tillsyn av oljeavskiljare sker i samband med den miljötillsynen som bedrivs. 
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// jag tar gärna emot en kopia av ditt examensarbete// 

Hälsningar 

Tom-Jörgen Haggren 

Miljöinspektör 

Essunga kommun 

Tel direkt: 0512-570 14 

Tel växel:  0512-570 00 

www.essunga.se 

Sävsjö Kommun Mottaget 2019-04-25 

Hej! 

Vi har utfört inventering av oljeavskiljare i kommunen. 

Med vänlig hälsning 

Rikard Vallgren 

Miljöinspektör 

Myndighetsförvaltningen 

Sävsjö kommun, SE-576 80 Sävsjö 

www.savsjo.se 

 

Skinnskattebergs Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej 

Vi har inte gjort någon inventering av oljeavskiljare. Däremot har vi under de senaste åren fokuserat på oljeavskiljare vid miljötillsynen.  

Vi har tagit fram riktlinjer för oljeavskiljare. Det har resulterat i att vissa verksamheter, i vårt fall kommunala, har fått installera resp. byta ut sina avskiljare. 

  

Med vänlig hälsning 

Anna Jansson 

Miljöinspektör 

Tel. 0222 – 51 56 13 

 

Besök: Kyrkvägen 7 

Post: Box 101, 739 22 Skinnskatteberg 

www.skinnskatteberg.se 
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Filipstads Kommun Mottaget 2019-04-25 
Svar: Nej 

  

Vänliga hälsningar 

  

Hannes Fellsman 

Förvaltningschef 

Miljö- och stadsarkitektkontoret 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten 

 

Göteborgs Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej Christel! 

Kan väl komplettera Johannas svar lite utifrån tillsynssidan… Någon inventering har vi inte känt att det finns behov av att göra. Miljöförvaltningen har förelagt 

Kretslopp och Vatten i egenskap av VA-huvudman att hålla koll på att oljeavskiljare i staden sköts, se www.goteborg.se/oljeavskiljare .  

  

En del av det som vi behöver jobba vidare med är att se över processen över nyinstallation av oljeavskiljare. Det är många som är inblandade t ex 

Stadsbyggnadskontoret (bygglov osv), GRYAAB, Kretslopp och Vatten och ibland miljöförvaltningen. Under 2020 kommer Miljösamverkan Västra Götaland att 

köra ett projekt angående oljeavskiljare där Göteborgs miljöförvaltning kommer att delta. Projektplanen är inte klar än och vet inte när den planeras att vara 

klar… 

  

Du får jättegärna höra av dig om du har frågor eller funderingar! 

Vi kommer förresten att ha två praktikanter hos oss från och med nästa vecka och en månad framåt som kommer att djupdyka i en del frågor angående 

oljeavskiljare. 😊 

  

Med vänlig hälsning 

  

Katarina Wallin 

Miljöinspektör 

  

GÖTEBORGS STAD 

Miljöförvaltningen 

Telefon: direkt +46 31 368 38 24   växel: +46 31 365 00 00 

E-post: katarina.wallin@miljo.goteborg.se  

Postadress: Box 7012, 402 31 Göteborg 

Besök: Karl Johansgatan 23 

www.goteborg.se  

 

Hej! 

  

I Göteborgs stad är det Miljöförvaltningen som har tillsyn, men vi på Kretslopp och vatten har i uppdrag att hålla ett register över samtliga oljeavskiljare i staden. 

  

Det är svårt att svara på din fråga med ett ja eller ett nej. Någon inventering i den mening att vi under en viss period åkt runt för att fysiskt kolla så att alla 

verksamheter som bör ha en oljeavskiljare faktiskt har det, och att de oljeavskiljare vi sedan tidigare hade i registret fysiskt fortfarande finns kvar, har vi inte 

gjort (åtminstone inte under de senaste åren. Vad som hänt längre tillbaka i tiden vet jag inte. Men i och med att det var Renova som tidigare hade monopol på 

skötseln av oljeavskiljarna (utföra kontroll, besiktning och tömningar) så har dom haft koll. Det är via Renovas kundregister vi från början fick in uppgifterna till 

vårat register över oljeavskiljarna). 
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Vårt mål är dock att få in alla befintliga oljeavskiljare i registret, samt att kontinuerligt också få in nyinstallerade oljeavskiljare i det. Men det är ett pågående 

arbete som aldrig kommer bli ”färdigt”, eftersom det hela tiden försvinner och installeras oljeavskiljare. Denna rutin ser ut som följande: Vi (Kretslopp och 

vatten) får in kopior från Miljöförvaltningen av tillsynsrapporter på verksamheter som har oljeavskiljare. Dessa rapporter stäms av med vårat register, för att 

kolla så vi har oljeavskiljaren registrerad. Finns inte oljeavskiljaren i registret så kontaktar vi (kretslopp och vatten) verksamheten och begär in uppgifter om 

oljeavskiljaren, så den kan registreras. Vi får också in kopior på yttranden som Gryaab gjort över oljeavskiljare som skall installeras. Dessa registreras efter det 

att oljeavskiljaren installerats och tagits i drift.  

  

Genom ett webbverktyg för inrapportering av kontroll, besiktning och tömning av oljeavskiljare, har vi samarbete med flera entreprenörer som utför dessa 

tjänster, och även den vägen får vi in uppgifter om oljeavskiljare som eventuellt inte finns i registret. 

  

  

Jag lägger in Katarina från Miljöförvaltningen i kopia i mailet också. Katarina, har ni på MF gjort någon typ av inventering tillbaka i tiden eller vill du 

komplettera min text med något? Se Christels fråga nedan. 

 

Hör av dig om du har fler frågor! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Johanna Montell 

Utredare 

  

GÖTEBORGS STAD 

Kretslopp och vatten 

Utveckling och projekt, anslutningsenheten 

Telefon: 031-368 27 76 

E-post: johanna.montell@kretsloppochvatten.goteborg.se  

  

Postadress: Box 123, 424 23 Angered 

Besök: Hjällbo Lillgata 1 

www.goteborg.se/kretsloppochvatten  

 

Orust Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej! 

  

Fråga om inventering av oljeavskiljare utförts i Orust kommun? 

  

Svar: Ja. 

Miljöenheten utförde en heltäckande inventering av samtliga kända oljeavskiljare 1997. Bensinstationer/entreprenörer/bussgarage mm. 

Inventeringen kombinerades med specifika platsbesök och i detta sammanhang kontrollerades larmfunktion och kontrollmätning av oljeskiktet i oljeavskiljarna. 

Inspektionerna omfattade också kontroll av tömningsrutiner och internkontroll.  

  

Med vänlig hälsning 

Arne Hultgren 

Miljöchef 

Orust kommun 

Sektor Miljö och bygg 

473 80 HENÅN 

0304-33 41 49  

e-post: arne.hultgren@orust.se  

www.orust.se  
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Bollebygds Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej Christel!  

Någon regelrätt inventering av oljeavskiljare i kommunen har inte gjorts. Däremot begär vi in anmälan om oljeavskiljare och de verksamheter som har 

oljeavskiljare så som biltvätt, bensinstation, verkstäder utövar vi tillsyn på. De har krav på sig att ha rutiner för kontroll av larmfunktion och slammängd samt att 

tömma oljeavskiljaren minst 1 g/ år. Vid tillsyn kontrolleras att oljeavskiljaren är besiktigad och tömd samt att larm fungerar. Tvättanläggning har krav på 

kontroll av oljehalt i utgående vatten.  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Camilla Landén 

Miljöinspektör 

Bygg- och miljöenheten 

Samhällbyggnadsförvaltningen 

Bollebygds kommun 

  

Tfn: 033-430 55 94 

E-post: camilla.landen@bollebygd.se 

Webbplats: www.bollebygd.se 

 

Tidaholms Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej! Ja, en inventering gjordes 1995.  

  

Hälsningar 

  

Hanna Johansson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

0502-60 60 23 

------------------------------------------------- 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 

Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 

www.tidaholm.se 

 

Piteå Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej, 

  

Nej, inte på senare tid i Piteå kommun. Det har dock utförts i Piteå kommun under 1990 och 1994. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Therese Berglund 

Miljöinspektör 

Miljö- och Hälsoskydd 

Samhällsbyggnad 
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Besöksadress: 

Postadress: 

Telefon: 

Webb:  

Svartuddsvägen 1  

94185 Piteå 

0911-69 71 88 

www.pitea.se 

 

Nässjö Kommun Mottaget 2019-04-25 
Vi har sen tidigare information om oljeavskiljare på de verksamheter vi har tillsyn på. 2015 genomfördes en inventering av oljeavskiljare, utöver de vi 

hade i vårt tillsynsregister.  

  

Med vänlig hälsning 

  

Catharina Boman 

Samordnare |Miljöenheten 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Tel. 0380- 51 83 23 

  

Postadress: Samhällsplaneringskontoret|  Nässjö kommun| 571 80 Nässjö 

Besökadress: Kyrkogatan 4| Nässjö 

www.nassjo.se  

 

Överkalix Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej,  

 

Överkalix kommun har inte utfört någon inventering av oljeavskiljare.  

 

Vänliga hälsningar  

Hanna Brost 

Miljöinspektör 

 

Bygg- och miljökontoret 

Överkalix kommun 

956 81 Överkalix 

Tfn växel: 0926-740 00 

Tfn direkt: 0926-740 25 

Tfn mobil: 070-5589866 

hanna.brost@overkalix.se 

 

Härryda Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej! 

Hur långt tillbaka i tiden menar du att inventeringen ska vara gjord i så fall? 

  

Sedan jag började jobba här april 2014 har vi på miljö- och hälsoskydd inte gjort inventering. Med inventering menar jag att man på något sätt tar reda på var det 

finns oljeavskiljare. Fram till jag började här fanns det någon på vad 
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Det jag gör när jag gör tillsyn (inspektioner) på vissa verksamheter (framför allt fordonstvättar) är att jag frågar dem hur de kontrollerar sin oljeavskiljare, dvs. 

håller koll på den fungerar, mäter slamlagrets tjocklek på botten, mäter oljelagrets tjocklek på ytan, beställer tömning i tid. Jag begär också att de ska få den 

besiktigad av person som kan utföra en sådan kontroll, dvs. enligt standard för slam- och oljeavskiljare SS EN 858-2 (har jag för mig att den heter), besiktning 

var 5:e år och en funktionskontroll var 6:e månad (jag har för mig att det är var 6:e mån, ev. är det årlig kontroll). 

  

Hälsningar 

  

Pernilla Jansson 

Miljöskyddsinspektör 

Sektorn för samhällsbyggnad 

Härryda kommun 

435 80 Mölnlycke 

031-724 62 59 

Vxl 031-724 61 00 

miljo.halso@harryda.se 

harryda.se 

Integritetspolicy 

 

Bräcke Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej! 

Tillsyn av oljeavskiljare har utförts i Bräcke kommun dels i slutet av 80-talet, i början av 90-talet och senast efter att miljöbalken trätt i kraft, i början av 2000. 

  

Vänliga hälsningar 

  

Annica Lindh 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Ånge Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej! I Ånge kommunen gjordes en inventering av oljeavskiljare hos företag 2004. Därefter har ingen ny inventering gjorts. 

  

M v h 

  

Johan Rignell 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Telefon: 0690-250 306 

E-post: johan.rignell@bracke.se 

Besöksadress: Torggatan 10, Ånge 

Postadress: Box 190, 843 21 Bräcke  

www.bracke.se  

Skara Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej 

  

Vi har i Skara kommun inte inventerat oljeavskiljare. Vi hade i fjol ett projekt där vi tittade på fordonstvättar och då var oljeavskiljare en del av tillsynen. 

  

Vänligen och lycka till med ditt exarbete 
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Christina Marmolin 

Miljöchef 

Tel direkt 0511-324 51 

Christina.marmolin@skara.se 

  

Skara kommun 

Miljöenheten 

Avdelningen för näringsliv och samhälle 

Trädgårdsgatan 2, 532 88 Skara 

www.skara.se 

 

Kinda Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej! 

Vi har inte utfört någon heltäckande inventering av oljeavskiljare. 

Däremot ingår det i den tillsyn vi gör på verksamheter. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Yngve Blomberg 

Miljöchef 

  

0494-192 90 

070-231 01 03 

yngve.blomberg@kinda.se 

 

Ragunda Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej! 

  

Nej, inte de senaste åren.  

  

Vänliga hälsningar 

  

 

Göran Hansson 

Bygg- och miljöchef, Ragunda kommun 

E-POST goran.hansson@ragunda.se 

TELEFON 0696-68 21 65 

WEBB www.ragunda.se 
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Boden Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej 

Ber om ursäkt om vi inte svarat. 

NEJ, Bodens kommun har inte genomfört nån inventering av oljeavskiljare på spillvatten. 

 

Hälsningar  

  

Registrator/Carola 

Samhällsbyggnadskontoret 

Bodens kommun 

Telefon: 0921-620 00 

Besöksadress: Stadshuset, Hus A, plan 5 

Postadress: 961 86 Boden 

www.boden.se  

 

Övertorneå Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej 

  

Nej, Övertorneå kommun har inte inventerat oljeavskiljare.  

  

Med vänlig hälsning 

  

Jennifer Henriksson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

 

 

Högsby Kommun Mottaget 2019-04-25 
Hej, 

JA, i samband med tillsynen kollar vi oljeavskiljaren som berör verksamheten. 

  

Med vänlig hälsning 

Valentin Bocioaca 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miljöinspektör 

Miljö- & byggkontoret 

Högsby kommun 

579 80  Högsby 

Tel: 0491-293 72 

valentin.bocioaca@hogsby.se 
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Vara Kommun Mottaget 2019-04-27 
Hej, 

  

Nej, inget systematiskt inventering.  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Tünde Petersson 

Miljö- och byggförvaltningschef 

Miljö- och byggförvaltningen 

Vara kommun 

(+46) 512-311 11  

www.vara.se 

 

Gagnefs Kommun Mottaget 2019-04-29 

Hej Christel! Vi har inte genomfört någon inventering på länge tyvärr. Tar gärna del av examensarbetet! Lycka till 😊  

  

Sofia 

Vänliga hälsningar 

  

Sofia Nyberg 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

  

Gagnefs kommun  

Tel: 0241-151 00 (vxl) 

  

Miljö- och byggförvaltningens epost: miljo.byggnads@gagnef.se 

Webb: www.gagnef.se 

 

Ydre Kommun Mottaget 2019-04-29 
Hej Christel, 

  

Vi fick in en fråga från er gällande ifall det i Ydre kommun har gjorts någon inventering av oljeavskiljare. Detta har inte genomförts i Ydre kommun, i alla fall 

inte vad jag känner till. 

Vi tar gärna del av ert examensarbete. 

  

Mvh 

  

Oscar Lunnbäck 

Miljö-och hälsoskyddsinspektör 

  

Ydre kommun 

Besöksadress: Torget 4, Österbymo 

Telefon: 0381-66 12 23 

Mobil: 070-396 12 23 

E-post: oscar.lunnback@ydre.se 

http://www.ydre.se/ 
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Älmhults Kommun Mottaget 2019-04-29 
Hej! 

  

Ursäkta att du inte fått något svar på din förfrågan, vi har inte hunnit gå igenom våra register. 

  

Vi i Älmhults kommun kan inte se att vi har någon inventering av oljeavskiljare. Vi har bara sporadisk information från vissa objekt. Men inget register för om 

samtliga verksamhetsutövare eller speciellt utsatta områden har någon oljeavskiljare. 

  

Med vänliga hälsningar 

Daniel Persson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Miljö- och Byggförvaltningen 

Box 500 

343 23 Älmhult 

0476-551 72 

mob@almhult.se 

www.almhult.se 

 

Bromölla Kommun Mottaget 2019-04-30 

Hej Christel! 

JA, här i Bromölla har dels det kommunala bolaget för VA låtit utföra en omfattande inventering av olje- och fettavskiljare hos företagen och vi på miljökontoret 

har genomfört ett projekt där vi tillsynade ett urval av företag inom fordonsbranschen med fokus på oljeavskiljare. 

Lycka till med ditt examensarbete! 

Med vänlig hälsning 

Annelie Berg 

Miljöinspektör 

Postadress: Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla 

Besöksadress: Storgatan 48 

Telefon:  

E-post: Annelie.Berg@bromolla.se 

Webb: www.bromolla.se 
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Eda Kommun Mottaget 2019-05-02 
Hej Christel! 

  

Ursäkta att vi dröjt med att svara, kan bara skylla på hög arbetsbelastning. 

  

Fråga 1 kan vi i alla fall svara på. - Nej, någon inventering av oljeavskiljare har inte gjorts i kommunen. Däremot frågar vi efter dem när vi är ute på olika 

verksamheter t.ex. verkstäder och drivmedelsstationer. 

  

   

Med vänlig hälsning 

Sofi Hjelte 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Tel: 0571-282 08 

Mob: 070-181 44 69 

sofi.hjelte@eda.se 

  

 

Besöksadress: Torget 1 

Postadress: Box 66,  

673 22 Charlottenberg 

www.eda.se 

 

Söderhamn Kommun Mottaget 2019-05-02 

 Hej Christel, 

Tack för din fråga angående tillsyn av oljeavskiljare. Vi har inte gjort någon direkt inventering av oljeavskiljare i kommunen, åtminstone inte de senaste åren. 

Det framgår inte helt tydligt om din fråga gäller alla oljeavskiljare i hela kommunen eller om det gäller de verksamheter vi är ute och tillser, inte heller när i tid 

din fråga gäller. Vi har tillsyn på en hel del verksamheter. Dessa verksamheters oljeavskiljare har fått tillsyn. Vi försöker komma ut på fler och fler verksamheter, 

detta görs i projektform med olika tillsynsområden (kan tex vara oljeavskiljare).  

  

Med vänlig hälsning 

--------------------------------------------------------------------- 
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Majvi Hjalmarsson 

Miljöinspektör och samordnare för miljö, hälsa och livs  

Bygg- och miljöförvaltningen 

Söderhamns kommun 

Telefon: 0270-750 18 

E-post: majvi.hjalmarsson@soderhamn.se 

Besöksadress: Kungsgatan 6, Söderhamn 

 

Burlöv Kommun Mottaget 2019-05-02 
 

Hej Christel Yngve! 

 

Här kommer Burlövs kommuns svar i ärende ”Oljeavskiljare” med ID-nummer ”157926” 

VÅRT SVAR: 

 

Hej Christel! 

 

Någon regelrätt inventering av oljeavskiljare har inte utförts  

 

Tillsyn av oljeavskiljare görs i samband med ordinarie miljötillsyn  

 

Anser du att svaret du fått behöver kompletteras är du välkommen att kontakta oss igen via vår svarssida. Det går inte att besvara det här e-postmeddelandet. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Medborgarservice 

Björn Wigårde 

 

Burlövs kommun 

232 21 Arlöv 

 

Telefon:  

E-post: Bjorn.Wigarde@burlov.se  
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                  Bilaga 6 – SS EN 858 
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Svensk standard SS-EN 858 

EN858 

EN 858-1 EN 858-2 

Definitioner  
Klass – 

indelning storlekar 
Konstruktion Märkning Testning 

Kvalitets- 

kontroll 

Dimen- 
Installation 

sionering 
Drift och 

underhåll 
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Avsikten med det europeiska normarbetet är att garantera full 

rörelsefrihet för varuhandeln inom EU. 

 
 

Förutsättningar för detta är normens harmonisering (lika gällande för alla 

länder inom EU). 

 
 

Detta kungjordes i officiellt meddelande inom EU 2005-06-08 

 
 

Tillverkare av avskiljaranläggningar skall sedan 2006-09-01 följa normen 

EN 858 del 1 om anläggningen är avsedd för försäljning till EU-land och 

då försedd med CE-godkännande. 
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Komponenter i 

avskiljarsystemet 

Tecken Restinnehåll olja vid test 

Slamfång S - 

Avskiljare klass II II 100 mg/l 

Avskiljare klass I I 5 mg/l 

Provtagningsbrunn P - 
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Vad säger SS EN 858 om drift och underhåll 
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c) provtagningsbrunn 

 
— rengöring 

Lätt mineralolja och slam skall tas bort vid behov. Innan de tas i drift skall slamavskiljaren och 

oljeavskiljaren fyllas på med färskvatten. 

 
ANM. Tömning rekommenderas när hälften av slamvolymen efter 80 % av oljeavskiljarens förvaringskapacitet 

uppnås. I undantagsfall, när personal behöver gå ner i avskiljaren, skall den tömmas helt och 

ventileras noggrant. 

Föreskrifter/påbud för undvikande av olyckor och handhavande av riskfyllt material skall följas. 

 
Med intervaller på maximalt fem år skall avskiljarsystemet tömmas och en allmän kontroll som täcker 

in följande objekt skall utföras: 

 
— systemets täthet, 

 
— hållfasthetsmässigt skick, 

 
— inre beläggningar, om sådana finns, 

 
— skick på inbyggda delar, 

— skick på elektriska enheter och  installationer, 

 
— kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet, t.ex. flottörer. 

 
Dokumentation av rengöring och underhåll skall finnas och visas för myndigheterna på begäran 

och skall innehålla anteckningar om särskilda händelser (t.ex. reparationer, olyckor). 
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▪ Vid installation av provtagningsbrunn i mark gäller kompletterad DIN 4034-1 

 
 

▪ Provtagningsbrunnen resp. avskiljaren måste vara öppen upptill för att kunna se 

genomflödet visuellt. Öppningen utformning måste vara så utformad att det går att 

ta prov ur fristråle. Genom att ha den föreslagna nedsänkningen i 

provtagningsbrunnen, utesluts provtagning ur eventuellt stillastående, uppblandat 

avloppsvatten 

 
 

▪ Provtagningsanordning, med enligt bild 1 avbildad nedsänkning enligt DIN 4034-1, 

uppfyller nämnda krav och tjänar också luftnings och inspektionsschakt för 

rörinstallationen. Betäckningar för provtagningsbrunnen måste motsvara kraven i 

DIN SS-EN 124 och i motsats till resterande delar av avskiljaranläggningen är 

luftningsöppning tillgodosedd 
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▪ Provtagningsstället måste vara åtkomligt och så utfört att det endast kan ta emot 

avloppsvatten som kommer från avskiljarinstallationen 

 
 

▪ För att säkerställa vederbörlig provtagning och för att det skall vara möjligt att 

göra en täthetsprovning av avskiljaranläggningen skall minimimåtten enligt bild 

1 följas. Mellan in- och utlopp skall göras en försänkning på minsta 160 mm. 

 
 

Om inte detta är möjligt måste försänkningen vara minst 30 mm. 
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Krav 160 mm 
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Anmärkning 3 

 
Det finns många möjligheter att göra fel vid 

provtagningen. Provet och därmed analysresultatet blir 

felaktigt. 

 
 

Som regel är felet vid provtagning större än analysfelet. På 

grund av detta skall provtagning endast utföras av 

personer som är ackrediterade. 
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Månatliga kontroller utförs av sakkunnig: 

 
▪ Mätning av skikttjocklek av avskiljd olja 

 
▪ Mätning av slamlagrets tjocklek i slamfånget 

 
▪ Kontroll av den automatiska avstängningsventilen och egen kontroll 

av larmanordning 

 
▪ Synkontroll av vattenståndet före och efter koalesatorn, när avskiljaren 

arbetar, för att upptäcka igensättning av koalesatorduken. 

Specialkonstruktioner skall kontrolleras mot tillverkarens drifts- och 

underhållsanvisningar 

 
▪ Upptäckta fel skall omgående åtgärdas, stora avlagringar skall tas bort 

 
▪ Driftsjournalen skall föras. 
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SEXMÅNADERS kontroll som utförs av fackkunnig: 

 
▪ Kontroll av eventuell koalesator mot igensättningar, om vattenståndet före 

och efter koalesatorn uppvisar tydlig höjdskillnad, och för skador. Rengör eller 

byt ut koalesatorn enligt tillverkarens anvisningar om det är nödvändigt 

 
 

▪ Tömning och rengöring av avskiljaren om så erfordras (t.ex. vid mycket slam) 

 
 

▪ Rengöring av utloppsrännan i provtagningsbrunnen, om så erfordras 
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Beroende på faktiskt flöde av slam och olja, kan serviceintervallerna 

förlängas till högst 12 månader på användarens eget ansvar, om 

avskiljaranläggningen uteslutande används: 

 
 

▪ För avskiljning av olja i förorenat dagvatten 

 
 

▪ Vidtagna säkerhetsåtgärder vid platser och ytor som kan komma i 

kontakt med olja 

 
 

En servicerapport skall omfatta bedömda, föreskrivna och genomförda arbeten 
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▪ Förlängning av tömnings- och rengöringsintervallen för 

avskiljaranläggningen från gällande 6 månader upp till 5 år 

 
 

Om det finns: 

▪ Bevis på anläggningens driftsskick 

▪ Anläggningens täthet 

▪ Anläggningens dimensionering 

▪ Daglig driftsjournal för underhåll och service 

▪ Att daglig driftsjournal förs 
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Definition – Sakkunnig 

Som sakkunnig anses utövarens personal eller tredje person, som på grund av sin utbildning, sin 
kännedom och praktiska arbete skaffat sig erfarenhet så att han kan genomföra bedömningar och 
provningar inom aktuellt sakområde. 

 

 
Definition – Fackkunnig 

Fackkunnig person skall vara neutral, expert eller från annan institution, som 

bevisligen har fackkunskap om drift, service och inspektion av avskiljareanläggningar 

och som även har utrustning för att prova avskiljareanläggningar. 

Dokumentationsbevis för genomgången utbildning. 

Det är inte alla som kallar sig fackkunniga som också är fackkunniga i önskad 

kvalitetsnivå 
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Den väsentliga tyngdpunkten hos den fackkunnige måste vara den 

personliga kompetensen inom det speciella området avskiljarteknik 

 
 

▪ Personlig lämplighet (oberoende, suverän) 

▪ Insatt i och med bevisad kompetens inom fackområdet 

avskiljarteknik 

▪ Har materiell utrustning 

▪ Ständigt uppdaterad kompetens 

▪ Frivilligt delaktig i ett kontrollsystem bestående av egen- och 

externkontroll 
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Allmänt om egenkontroll 

 
Det är verksamhetsutövarens ansvar att ha en fungerande egenkontroll och 

syftet är att ge verksamhetsutövaren kontroll över verksamheten samt 
kunskap om dess risker och miljöpåverkan. 

 
 

Genom att bedriva tillsynen så att den stärker verksamhetsutövarens 

egenkontroll kommer verksamhetsutövarens kunskap att öka och 

kontrollen över verksamheten att bli bättre. 

Generellt är det viktigt att ta reda på om verksamhetsutövaren har kontroll 

över vilka risker för miljön och vilken miljöpåverkan som verksamheten 

medför och vad som görs för att begränsa dem. 

 

NATURVÅRDSVERKETFAKTA: Oljeavskiljare 
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Vad säger SS EN 858 om 5-års besiktning? 

Kapitel 6 

 
Med intervaller på maximalt 5 år skall avskiljarsystemet tömmas och en allmän 

kontroll som täcker in följande objekt skall utföras: 

- Systemets täthet 

- Hållfasthetsmässigt skick 

- Inre beläggningar om sådana finns 

- Skick på inbyggda delar 

- Skick på elektriska enheter och installationer 

- Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet, t. ex. flottörer 

- Dokumentation av rengöring och underhåll skall finnas och visas för 

myndigheterna på begäran och skall innehålla anteckningar om särskilda 

händelser (t. ex. reparationer, olyckor). 
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Besiktning enligt DIN 1999-100 

Tysk följdnorm till EN-858 
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Restnormen DIN 1999-100 
 

Tillämpningskrav på avskiljaranläggningar i enlighet med DIN EN 858-1 och 858-2 

 
Genom normerna DIN EN 858-1 och 858-2, avskiljaranläggningar för ”lätta vätskor”, 

kunde inte alla krav i medlemsländerna inom CEN göras enhetliga. 

De normer, som inte hade angetts i europanormen, är på grund av byggnads- och 

vattenrättsliga bestämmelser fortfarande gällande. 

De för Tyskland erforderliga kraven är upptagna i restnormen DIN 1999-100. 
 

Så därför skall DIN EN 858-1, DIN EN 858-2 och DIN 1999-100 användas tillsammans 

för att säkerställa hittills gällande säkerhetsnivå. 
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Vid 5-års besiktning måste minst följande punkter provas, kontrolleras 

och protokollföras 

 
 

Uppgifter om: 

▪ Ort 

▪ Användare (företag eller privatperson) 

▪ Anläggningens komponenter (utrustning) 

▪ Vem som är uppdragsgivare 

▪ Vem som är kontrollant 

▪ Ansvarig myndighet 
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Kontroll av: 

- Säkerhet mot läckage av olja från avskiljaranläggningen resp. ur 

inspektionshalsen. 

- Förhöjning, oljan får inte nå betäckningen 

- Flottörventil. 

- Alarmutrustning. 

- Kontrolldimensionering 

- Täthetsprovning 
 

Generell översyn av anläggningens skick och täthet 
 

-Systemets täthet 
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Provning i normalfall 

Provning för såväl nyanläggning som alla andra anläggningar som motsvarar förutsättningar för 
specialprovning. 

A 

1. Provning av anläggningskomponenterna vid vattenstånd 100 mm över tilloppsrör. 

2. Vattenförlusten > 0,5 l/h provtid för ovannämnda område. 

3. Anläggningen anses otät. 

 

B 

1. Provning av anläggningskomponenterna vid vattenstånd 100 mm över tilloppsrör. 

2. Vattenförlusten < 0,5 l/h provtid i ovannämnda provområde. 

3. Uppdämning av anläggningskomponenterna till 20 mm under betäckningens underkant 

4. Vattenförlusten < 0,5 l/h provtid vid uppdämning enligt pkt.3 

5. Anläggningen anses vara tät. 
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▪ Om täthetskraven innehållits under en erforderlig stabiliseringstid, 

gäller detta som en godkänd täthetsprovning om erforderlig 

mätnoggrannhet hållits. 

 
 

▪ Vid överskridande av tillåten vattenmängd, måste otäta områden 

lokaliseras och sektionsvis täthetsprovning göras. 

 
 

▪ Beträffande föreskrivna säkerhetsåtgärder, hänvisas till godtagna 

olycksfallsförebyggande föreskrifter och säkerhetsregler. Innan arbetet 

får påbörjas skall alla risker, ex.vis farliga ämnen, elektriska installationer 

eller explosiv atmosfär utredas och nödvändiga åtgärder för 

arbetssäkerhet och hälsorisk genomföras. 
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Särskilda villkor 

 
I enstaka fall vid befintliga anläggningar, om lokala myndigheter så medger, 

kan kraven på täthet anses vara uppfyllda om kraven enligt restnormen, 

15.3.1. avseende behållaren uppfylls, och därutöver bevisligen säkerställs 

att: 

 
 

▪ Inget vatten kan tränga in i oprövat område av avskiljaren 

 
 

▪ Inget bakvatten kan framträda i avskiljare 

 
 

▪ Vätskenivån i avskiljareanläggningen inte kan stiga över 

behållardelen, om flottörventilen stänger 
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▪ Täthetsprovningen skall utföras av den fackkunnige. Den fackkunniges 

bevis på erforderlig kvalifikation skall kontrolleras av uppdragsgivaren. 

 
 

▪ Genomförande och resultat av täthetsprovningen skall avfattas som en 

rapport och dokumenteras. 
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-Systemets täthet 

-Hållfasthetsmässigt skick 

-Inre beläggningar om sådana finns 

-Skick på inbyggda delar 

-Skick på elektriska enheter och installationer 

- Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet, t.ex. 

flottörer 

 

 

Dokumentation av rengöring och underhåll skall finnas och visas för 

myndigheterna på begäran och skall innehålla anteckningar om särskilda 

händelser (t. ex. reparationer, olyckor). 
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▪ Kompletta och tillräckliga anteckningar i driftsjournalen 

▪ Bekräftelse (kvitto) på föreskriven tömning av avskiljaranläggningen 

▪ Kompletta och gällande erforderliga tillstånd och handlingar, 

(godkännandehandlingar, avloppsritning, drifts- och 

underhållsinstruktion osv.) 

▪ Faktiskt avloppsflöde (källa, mängd, innehåll (substans), tillsatta 

tvätt- och rengöringsmedel, fullgörande av ställda krav vid 

utslagsställena för att undvika stabila emulsioner 

▪ Beräkning av normstorlek, lämplighet och kapacitetsbedömning av 
avskiljaranläggningen i förhållande till avloppsflödet 

▪ I samband med 5-års-kontrollen skall provningsprotokoll upprättas, med 

upplysning om anläggningens status och eventuella brister. Eventuella 

brister skall avhjälpas i samråd med berörda myndigheter. 
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Provningsrapporten måste minst innehålla följande: 

 
 

 

▪ Brukaren av den provade avskiljaranläggningen 

▪ Provdatum 

▪ Kontrollantens namn 

▪ Anläggningsdata, minst: 

Anläggningens plats Anläggningens 

beståndsdelar Tillverkare 

Typbeteckning 

Provmärkning 

Allmänna byggnadstekniska tillstånd 
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▪ Resultat av den visuella bedömningen av avskiljaranläggningen 

▪ Beskrivande översikt av anläggningens konstruktion och funktion 

▪ Typ av täthetsprovning 

▪ Komplett täthetsprovning 

▪ Provning av enstaka komponenter 

▪ Normal provning, se 15.6.2.1. 

▪ Speciell provning, se 15.6.2.2. 

▪ De genom mätning av omfattande vattenytorna liksom den därav resulterande 

provtiden och den största tillsatta vattenmängden 

▪ Tiden mellan provningens början och slut och den inledande 

stabiliseringstiden (om erforderligt) 

▪ Provningsrapporten måste lämnas till brukaren. Han måste bevara den, 

tillsammans med de övriga anteckningar över egenkontrollen, åtminstone till 

nästa kontroll och på begäran överlämna den till lokal myndighet 
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Dimensionering 

 
Dimensioneringsformel NS = (Qr + Fx x Qs) x Fd Fd = densitetsfaktor 

Qs = summa normflöden från anslutna tappställen 
 

 

Densitetsfaktor Fd för lätta oljor: 

Klass I-avskiljare 

Klass II-avskiljare 

Fd 1 = <0,85 g/cm3 

 

Fd 1 = <0,85 g/cm3 Fd 2 = 0,85 - 0,90 g/cm3 

Fd 1,5 = 0,85 - 0,90 g/cm3 Fd 3 = >0,90 - 0,95 g/cm3 

Fd 2 = >0,90 - 0,95 g/cm3   
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Densitet g/cm3 

Kombination 

Upp till 0,85 

Densitetsfaktor fd 

0,85-0,90 

Densitetsfaktor fd 

0,90-0,95 

Densitetsfaktor fd 

S-II-P 1 2 3 

S-I-P 1* 1,5* 2* 

S-II-I-P 1*
* 

1** 1** 

*För gravmetrisk klass I avskiljare och fd för klass II avskiljare 

**För klass I och klass II avskiljare   
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Tillsyn 
 
 

Vilka utsläpp till vatten har anläggningen? 
 

• Är oljeavskiljaren kopplad till spill- eller dagvattenledning? 
 

• Vilken reningsutrustning för utsläpp till vatten finns på 

anläggningen? 

• Vad händer om det sker ett stort utsläpp, finns rutiner? 
 

• Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits? 
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Förebyggande åtgärder 
▪ Finns avloppsritningar? 

▪ Känner verksamhetsutövaren till under vilka brunnslock oljeavskiljaren ligger? 

▪ Om det är flera brunnslock för oljeavskiljaren: Känner verksamhetsutövaren till: 

- var på oljeavskiljaren de olika brunnslocken sitter? 

- var prov tas på utgående vatten? 

▪ Är brunnarna märkta? 

▪ Hur sköts oljeavskiljaren? Finns skötselrutiner? 

▪ När skedde senaste rengöring av inre delar? Filter? 

▪ Kan dokumentation på senaste tömningen uppvisas? 

▪ Finns tömningsavtal? 

▪ När skedde senaste besiktning av avskiljaren 

▪ Hur vet verksamhetsutövaren att oljeavskiljaren fungerar? 

▪ Finns möjlighet att ta representativa prover på utgående vatten från oljeavskiljaren? 

▪ Hur kontrolleras larmanordning? 
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Kemikalier och metaller 

 
1. Vilka kemikalier är lämpliga för oljeavskiljare? 

 
 

2. Hur tar man reda på om kemikalien är lämplig? 
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Tillverkare av rengöringsmedel skall tillhandahålla en 

försäkran som anger att produkten inte innehåller 

organiskt förenade halogensammansättningar eller 

BTX-aromater. 

Endast rengöringsmedel som bildar temporärt stabila 

emulsioner med lätta vätskor och sedan bryts ned efter 

rengöringsprocessen skall användas. 

En bruksanvisning skall också följa med, tillsammans 

med en beskrivning av effekterna vid blandning med 

andra rengöringsmedel, speciellt med avseende 

på separeringsprocessen. 
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Standarden EN-858 

 
1. När började den gälla och vilken juridisk status har den? 

 

2. Hur tillämpbar är denna på äldre oljeavskiljare? 
 

3. Kan man använda tillämpbara delar av EN-858 på äldre OA? 
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Kontroll och underhåll 
 

1. Hur kontrolleras slam- och oljenivå på ett bra sätt? 

 

2. Hur kontrolleras larm? 
 
3. Generellt hur ofta ska VU göra kontroller? 
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Månatliga kontroller utförs av sakkunnig : 

 
▪ Mätning av skikttjocklek av avskiljd olja 

 
▪ Mätning av slamlagrets tjocklek i slamfånget 

 
▪ Kontroll av den automatiska avstängningsventilen och egen kontroll 

av larmanordning 

 
▪ Synkontroll av vattenståndet före och efter koalesatorn, när avskiljaren 

arbetar, för att upptäcka igensättning av koalesatorduken. 

Specialkonstruktioner skall kontrolleras mot tillverkarens drifts- och 

underhållsanvisningar 

 
▪ Upptäckta fel skall omgående åtgärdas, stora avlagringar skall tas bort 

 

▪ Driftsjournalen skall föras.  
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Kontroll och underhåll 

 
1. Hur kontrolleras slam- och oljenivå på ett bra sätt? 

2. Hur kontrolleras larm? 

3. Generellt hur ofta ska VU göra kontroller? 

 
 

4. Hur ofta behövs tömning av slam- och oljeavskiljare? 
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▪ Tömning vid behov: 

Olja, när 80 % av lagringsvolymen 

är nådd och/eller 
 

Slam, när 50% av lagringsvolymen är 

nådd 
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Kontroll och underhåll 

 
1. Hur kontrolleras slam- och oljenivå på ett bra sätt? 

2. Hur kontrolleras larm? 

3. Generellt hur ofta ska VU göra kontr0ller? 

4. Hur ofta behövs tömning av slam- och oljeavskiljare? 

5. Vad kostar det att tömma en oljeavskiljare? 

6. Varför ska OA fyllas på med vatten efter tömning? 

7. 5-års besiktningen. Vem får utföra den? 
 
 

8. Vilka frågor bör vi som jobbar med tillsyn ställa? Vad är intressant att veta? Hur 

ser en driftjournal ut? 
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Frågeställning 

 
• Finns ritningar på byggnad och avloppsnät. 

• Är det ett nybygge eller ombyggnad. 

• Vilken typ av lokal kommer vattnet från. 

• Är det enbart ett garage eller förekommer tvättning. 
• Vilken typ av tvätt förekommer. ( Personbilar, 

lastbilar, entreprenadmaskiner etc. ) 

• Vilken frekvens har man på tvättningen. 

• Skall man ha manuell eller automattvätt. 

• Hur många tappställen finns. 

• Finns provtagning på vattnet. 
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Frågeställning 

 

• Vilka utsläpp till vatten har anläggningen? 

 
• Är oljeavskiljaren kopplad till spill- eller dagvattenledning? 

 
• Vilken reningsutrustning för utsläpp till vatten finns på anläggningen? 

 
• Förekommer skäroljor och/eller avfettningsmedel i verksamheten? 

 
• Vad händer om det sker ett stort utsläpp, finns rutiner? 

 
• Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits? 
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Förebyggande åtgärder 

▪ Finns avloppsritningar? 

▪ Känner verksamhetsutövaren till under vilka brunnslock oljeavskiljaren ligger? 

▪ Om det är flera brunnslock för oljeavskiljaren: Känner verksamhetsutövaren till: 

- var på oljeavskiljaren de olika brunnslocken sitter? 

- var prov tas på utgående vatten? 

▪ Är brunnarna märkta? 

▪ Hur sköts oljeavskiljaren? Finns skötselrutiner? 

▪ När skedde senaste rengöring av inre delar? Filter? 

▪ Kan dokumentation på senaste tömningen uppvisas? 

▪ Finns tömningsavtal? 

▪ När skedde senaste besiktning av avskiljaren 

▪ Hur vet verksamhetsutövaren att oljeavskiljaren fungerar? 

▪ Finns möjlighet att ta representativa prover på utgående vatten från oljeavskiljaren? 

▪ Hur kontrolleras larmanordning?  
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Normförslag EDIN 1999-101 

” Avskiljaranläggningar för lätta vätskor innehållande biodiesel ” samt 

tillståndsregler 

 
▪ Fastställande av ytterligare krav för avskiljaranläggningar innehållande 

biodiesel, såsom fettsyremetylester 

 
 

▪ Normförslaget gäller endast i kombination med EN 858-1, 

EN 858-2 och DIN 1999-100 
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ACO Nordic:s hemsida 

 
 
 
 

www.aco-nordic.se 



 

346 
 

 
 
 

Utrustning som behövs för besiktning: 

 
• För säkerhets- och olycksfallsrisk: 

• Avspärrningsskydd 

• Gasvarningsutrustning 

• Ventilationsfläkt för att evakuera gaser ur avskiljaren 

• Trebensställning 

• Säkerhetssele 

• Arbetsskor och skyddskläder 

• Syrafasta handskar 

• Stege 

• Uppblåsbara rörproppar 

• Ex-skyddad ficklampa 

• Gnistfria verktyg 

• Ballonger för att proppa ledning 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Godkända besiktningsmän för 5-års besiktning av 

oljeavskiljarsystem 

 
 
 

Företag Person Övrigt 

 

ACO Nordic David Andersson Certifierad 2009 av LGA Academie 

ControTech Mats Jönsson Gått utbildning 2010 anordnad av ACO 

Drivmedelsteknik Lennart Hellring Gått utbildning 2010 anordnad av ACO 

Eko Tec AB Håkan Hedby Gått utbildning 2010 anordnad av ACO 

Ragn-Sells Manfred Lavicka Gått utbildning 2010 anordnad av ACO 

Ragn-Sells Peter Gommel Gått utbildning 2010 anordnad av ACO 
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Vägledning 
tillsyn fordonstvättar  
 

Maud Enqvist Gislaved, Malin Persson Habo Mullsjö, Mats Adolfsson Vetlanda, Fiona Vader-Kok 
Sävsjö och Per-Olof Kättström Tranås, skrev denna vägledning hösten 2015 som ett projekt inom 
Miljösamverkan f. 
 
 

Inledning 
Avsikten med denna vägledning är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och tillsyn 
enligt miljöbalken, så att fordonstvättars avloppsvatten behandlas lika inom Jönköpings län. 
Vägledningen omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt. 
 

Vägledningen är även en del i att uppnå de miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges 
riksdag, framför allt Levande Sjöar och Vattendrag samt Giftfri Miljö. 

Detta är en handledning till miljöinspektörer. Dokumentet är gjort så att vi upprepar delar av 
riktlinjerna för tillsyn av fordonstvättar, som Miljösamverkan f tog fram 2015. Inskjutet i texten har 
vi i avvikande färg lagt förklaringar och stöd för hur tillsynen kan bedrivas för att uppfylla 
riktlinjerna. Bifogat finns mallar och exempel. 
 
 

Mallar 
Som bilagor till denna vägledning finns ett brev (bilaga 1) som kan skickas i förväg och en 
checklista för inspektion (bilaga 2). Ni kan också från Peppe Kättström (mh39@tranas.se) få 
checklistan som ett formulär till appen Sailforms för Android. 
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Krav på utsläpp till vatten 
Spillvatten 

Avloppsvatten från fordonstvätt ska anslutas till kommunalt spillvattennät. Om sådant 
saknas så måste man bedöma tillåtna utsläpp i varje enskilt fall, beroende på recipientens 
skyddsvärde och utifrån gällande miljökvalitetsnormer för vatten. 
Därutöver finns anvisningar i kommunal anslutningspolicy. 

Fordonstvättarna bör hålla ner vattenförbrukningen, eftersom stor volym vatten kan 
medföra sämre rening. Det ska vara möjligt att mäta vattenförbrukningen med 
vattenmätare eller annan metod. Automattvättar bör ha räkneverk för antal tvättar. 

Utgångspunkten vid all yrkesmässig fordonstvätt är bästa möjliga teknik, enligt 
miljöbalken 2 kap 3§. Gränserna i tabellen nedan är högsta tillåtna mängd för utsläpp till 
kommunens avloppsledning, vid nya anläggningar eller efter om- eller tillbyggnad av 
gammal anläggning. De visar alltså inte vad bästa reningsteknik klarar. 
 
 

 

 

Stora anläggningar 

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i 
slutet av detta dokument. 
 

1. Högsta mängd föroreningar per fordon 

 Personbil Lastbil, buss 
en fordonsenhet 

Samlingsparameter: bly, krom, nickel 10 mg 30 mg 

Kadmium 0,25 mg 0,75 mg 

Zink 50 mg 150 mg 

Oljeindex 5 g 15 g 
 
 

2. Nedbrytbarhet   

Kvot BOD7/CODCr >0,43 >0,43 
 

Ett lågt CODCr -värde är önskvärt, eftersom det indikerar låg halt organiska 
föroreningar. Kvoten BOD7/ CODCr är ett mått på hur stor andel av dessa organiska 
ämnen som är nedbrytbara i kommunala avloppsverk. Med en kvot över 0,43 anses 

Vägledning: 

Avloppsritning ska kunna uppvisas för att kunna kontrollera om avloppsvattnet 

från fordonstvätten är anslutet till spillvatten eller dagvatten. Om ritning saknas 

bör vi förelägga om att detta måste utredas. 
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det vara behandlingsbart. Några fordonstvättar har egna reningssteg efter oljeavskiljaren som 
bryter ned dessa lättnedbrytbara ämnen. Då får man en lägre BOD/COD kvot, utan att det är 
fel. 
 
 

 

 

Små anläggningar 

Policyförslaget "Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län" som Miljösamverkan f tog fram 
2013, redovisar värden som inte får överskridas, samt krav på egen rening innan avloppsvatten får 
släppas till det kommunala avloppsledningsnätet för spillvatten. Nya anläggningar ska ha 
oljeavskiljare som uppfyller klass 1 i svensk standard SS-EN 858. Befintliga anläggningar bör 
uppfylla dessa krav senast den 31 december 2018. 
 
 

 

 

Tvätt utanför anläggning 

Följande ska man inte godta, vare sig för privatfordon eller för yrkesfordon: 

• Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, så att avrinning kan ske orenat till 
dagvattenbrunn, dike eller dylikt. 

• Tvätt i garage utan oljeavskiljare. 

Följande kan man godta för privatfordon: 

• Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där 
vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller 
förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs. Kommunen bör inte 
upplåta mark för sådan fordonstvätt. 

 

Inom vattenskyddsområde gäller strängare villkor. 

Vägledning: 

Eftersom COD-analysen använder kvicksilver som katalysator, föredrar vissa 

laboratorier att i stället använda TOC. Värdena från TOC och COD är inte direkt 

jämförbara. 

Vägledning: 

Mall för beslut med föreläggande om utbyte av reningsanläggning finns som 

bilaga till denna vägledning (se bilaga 3). 
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Reningsteknik 

Svensk standard SS EN 858 (www.sis.se) gäller för alla avskiljarsystem som används för att 
separera kolväten av mineraliskt ursprung från spillvatten. Avskiljarsystemet ska bestå av 
slamavskiljare och oljeavskiljare klass I eller klass II, följt av en provtagningsbrunn. En 
oljeavskiljare klass I ger bättre avskiljning och krävs vid tvätt med rengöringsmedel. 
 

För stora anläggningar bedömer vi att det är rimligt att kräva ytterligare rening utöver 
slam- och oljeavskiljare. Reningsmetoderna kan grovt delas in i kemisk rening, biologisk 
rening, oxidationsmetoder och övriga reningstekniker, t.ex. filtrering. 
Naturvårdsverkets branschfakta om fordonstvättar beskriver metoderna. 
 
 
 

Vägledning: 

Bästa möjliga teknik är utgångspunkten även om utsläppskraven uppnås. För 

stora anläggningar är det rimligt att kräva ytterligare rening utöver slam- och 

oljeavskiljare. Detta gäller både automattvättar och manuella. 

Bra att läsa: 

• Naturvårdsverkets branschfakta om fordonstvättar (utgåva 1 maj 2005): 

http://www.naturvardsverket.se/Om- 
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8200/91-620-8207-8/ 

• Naturvårdsverket har gett ut ett faktablad om oljeavskiljare (Fakta 8283 

februari 2007). http://www.naturvardsverket.se/Om- 

Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8200/91-620-8283-3/ 

 

Klass 1 oljeavskiljare 

Klass 1 oljeavskiljare har oftast en koalesator som bildar ytor där små 

oljedroppar slår sig samman till större som stiger snabbare (se bild 1). 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1 Principskiss över en koalesator (Miljösamverkan Skåne. Seminarieversion 2013-02-06)                                 
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Grunden för avskiljning av olja i en oljeavskiljare är att oljedropparna ska hinna stiga till ytan 
under den tid det oljehaltiga vattnet passerar genom avskiljningsvolymen. Stighastigheten 
för de minsta dropparna som förekommer, ligger till grund för dimensioneringen. 
Ytbelastningen ska vara mindre än stighastigheten. 

 

 
Räkneexempel- Dimensionering enligt SS-EN 858-2. 

Handtvätt av personbilar med högtryck och användning av biltvättmedel. 

 

I lokalen finns 1 st. högtryckstvätt. 

Tabell B.2: Klass I avskiljare rekommenderas (rengöringsmedel som innehåller kolväten 
används) alternativt klass II och ytterligare rening. 

Formel för dimensionering: NS = fx x Qs x fd NS = Nominell 

storlek 

fx = hindersfaktor. För fordonstvätt är den 2 

Qs = 2 l/s (en högtryckstvätt) 

fd = densitetsfaktorn för det som ska avskiljas. I tabell A.1 finns densitetsfaktorer för 
olika vätskor. För smörjolja är faktorn 1,5 (oljedensitet 0,89-0,90 g/cm3). 

Dimensioneringen blir: NS = 2 x 2 x 1,5 = 6 l/s 

Slamavskiljarens minsta volym för slamkvantitet beräknas enligt M (mellan) för fordonstvätt 
för hand och då används följande formel: 

200 x NS / fd 
200 x 6 / 1,5 = 800 liter 

Dimensionerande data: NS = 6 l/s och minst 800 liter slamfång (brukar stå M i 
produktbeskrivningar). 

Fler räkneexempel kan finnas att läsa hos leverantörerna av oljeavskiljare. Se t.ex. 
informationen på ACO Nordic AB:s hemsida: 

www.aco-nordic.se/media/103637/MIRI%20Teknik_Oljaavskiljare.pdf 
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Exempel på utformning av äldre oljeavskiljare. 

Figurerna är hämtade från Naturvårdsverkets publikation 1975:10 (se bild 2 och 

3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2: Exempel på utformning av äldre oljeavskiljare.( Naturvårdsverkets publikation 1975:10) 
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Bild 3: Exempel på utformning av äldre oljeavskiljare. (Naturvårdsverkets publikation 

1975:10) 

 

 

Utformningen kan variera. Ibland är slamavskiljaren inte separat, utan en del i 

oljeavskiljaren. Då har oljeavskiljaren ytterligare en vägg från botten och upp. 

Inlopp och utlopp kan vara utformade som nedböjda rör. Luftningsröret är inte 

inritat i figurerna ovan. 

Ett sätt att hitta oljeavskiljaren är att leta efter luftningsröret från 

oljeavskiljaren. Detta brukar synas på väggen i närheten av oljeavskiljaren. 

 

 
Annat avloppsvatten 

Anslutning av andra typer av avloppsvatten bör inte tillåtas. Exempelvis, 

spillplattor vid bränslepumpar, däcktvätt, golvskurvatten, detaljtvätt. De 

innehåller andra kemikalier som kan störa och bör i stället ha egen rening. 

Däcktvätt och detaljtvätt sker ofta i cirkulerande tvättvätska. När man så 

småningom vill bli av med tvättvätskan och slammet, är de oftast farligt avfall. 
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Tömning av slam- och oljeavskiljare 
Enligt SS-EN 858 bör slamavskiljaren tömmas senast när halva förvaringskapaciteten 
uppnåtts, för att undvika slamflykt. Oljeavskiljaren bör tömmas senast när 80 % av 
förvaringskapaciteten uppnåtts. Vi bedömer dock att den bör tömmas minst en gång per 
år och att tömningsavtal ska finnas. Larmet för oljenivå kan vara justerat att larma först 
när oljeavskiljaren är full. Efter tömning, måste oljeavskiljaren återfyllas med vatten 
innan den tas i drift. 
 

Vägledning: 

Kontrollen ska utföras enligt leveratörens drift- och skötselinstruktion. Om 
den saknas, följer här några exempel hur man kan göra. 

Mätning av slamskikt 
Tjockleken på slamskiktet i botten kan man pejla med en graderad sticka som 

förs ner till slamlagret. Vidpendling av stickan känner man var slamlagret 

börjar, genom att motståndet ökar. Läs av nivån på stickan, och för därefter ner 

den till botten av avskiljaren. 

Produktbladet för avskiljaren anger högsta. tjocklek på slamskikt, innan den 

ska tömmas. Avskiljare kan också ha slamlarm. 

Mätning av oljeskikt 
Tjockleken kan mätas med en vattenpasta, som skiftar färg vid kontakt 

medvatten. Gnid pastan på en pejlsticka. För ner stickan en bit i avskiljaren och 

drag upp igen. Mät oljeskiktets tjocklek. I produktbladet för avskiljaren 

framgår högsta tjocklek på oljeskiktet innan den bör tömmas. 

Det finns också genomsynliga kontrollrör, med bottenventil, som förs ned i 

avskiljaren med öppen ventil och dras upp med stängd ventil. I röret syns 

tjockleken hos slam-, vatten- och oljefaserna. 

 

 
Funktionskontroll av nivålarm 

Oljeavskiljare bör ha larm (både optiskt och akustiskt) för maximal oljenivå. I 
bruksanvisningen till larmet ska det anges vilken nivå/höjd som larmet ska 
hängas. Ofta ska övre delen på nivågivaren synas i vattenytan. Vissa larm har 
en markering som anger nivån. Om bruksanvisning saknas, ska givaren 
placeras så att den larmar en tid innan avskiljaren är helt full, motsvarande ca 
80 % av lagringskapaciteten. Detta innebär vanligtvis en placering i intervallet 
15-20 cm under ytan. Vid normal drift befinner sig givaren i ledande vätska 
(vatten). Då givaren befinner sig i icke ledande omgivning (t.ex. olja eller luft) 
avges ett larm. Larmskåpet ska placeras på en sådan plats där anställda vistas 
kontinuerligt. 

357 



 

 

 

 

Provtagning 
Prov på utgående vatten ska verksamhetsutövaren beställa så ofta som behövs för att bedöma 
anläggningens reningseffekt. Normalt krävs provtagning 1-3 gånger per år vid stora anläggningar. 

På små anläggningar inriktar vi istället tillsynen på verksamhetsutövarens val av rengöringsmedel, 
samt rutiner för skötsel och tömning av oljeavskiljaren. Provtagning kan krävas för att kontrollera att 
skötseln fungerar. 

Prov ska tas under högsäsong (normalt november-mars) vid normal - hög belastning. Det bör vara 
ett flödesproportionellt eller tidsstyrt samlingsprov under minst sex timmar. 

Provtagning direkt efter tömning av oljeavskiljare ger missvisande resultat. 
 

Den person som tar proverna ska vara utbildad i provtagning motsvarande kraven i 
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11. 
 

Proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium. 
 
 

Vägledning: 

Den som utför provtagningen bör ha erfarenhet av provtagning på fordonstvättar. 

En grön lysdiod indikerar normalt tillstånd, röd lysdiod att larmet gått och att 

tömning krävs. Vid inspektionen kan man be verksamhetsutövaren testa att 

larmet fungerar. Fråga även om de har en rutin för att själva testa larmet. Test 

kan göras genom att ta upp nivågivaren och torka av den för att se att larmet 

varnar i luft. 
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Lämpliga tvättkemikalier 
Man bör endast använda miljömärkta medel eller medel som listas i Kemikaliesvepet 

(http://www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet). 

 
 

 

 

Tvättanläggningens egenkontroll 
Skötsel och egenkontroll är viktiga förutsättningar för att klara dessa riktlinjers krav. 
Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens 
grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. En väl 
fungerande egenkontroll ger också förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning och 
felaktig hantering innan eventuella skador uppstår. Alla som bedriver en verksamhet som 
kan medföra påverkan på miljö eller människor, är skyldiga att kontrollera sin 
verksamhet, enligt miljöbalken 26 kap. 19 §. 
 

Anmälningspliktiga fordonstvättar omfattas även av de mer preciserade kraven i 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

Tillsyn och underhåll av reningsanläggningen ska följa leverantörens skötselinstruktion. 

Vägledning: 

Övriga miljömärkningar som finns för rengöringsmedel är Svanen och EU- 

blomman. Se http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/?categoryID=1 

 

 
I SS-EN 858-2, avsnitt 4.3.2.3 finns bl.a. följande krav: 

Endast rengöringsmedel som bildar temporärt stabila emulsioner med lätta 

vätskor och sedan bryts ned efter rengöringsprocessen ska användas. Effekterna 

vid blandning med andra rengöringsmedel, speciellt med avseende på 

separeringsprocessen, ska beskrivas av tillverkaren. Produkten får inte 

innehålla BTX-aromater. 
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Kontroll och underhåll av oljeavskiljare ska dessutom följa standarden SS-EN 858-2. Med 
intervaller på maximalt fem år ska avskiljarsystemet tömmas och en allmän kontroll som täcker 
in följande objekt ska utföras: 

• systemets täthet 

• hållfasthetsmässigt skick 

• inre beläggningar, om sådana finns 

• skick på inbyggda delar 

• skick på elektriska enheter och installationer 

• kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet, t.ex. flottörer 

Dokumentation av rengöring och underhåll ska finnas och visas för myndigheterna på begäran och 
ska innehålla anteckningar om särskilda händelser (t.ex. reparationer, olyckor). 

Verksamhetsutövaren bör kunna visa följande för en besökande miljöinspektör: 
 

• teknisk information om anläggningen t.ex. avloppsritningar, oljeavskiljarens fabrikat och 
dimensioneringsuppgifter 

• antal tvättar och vattenförbrukning 

• kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad och förbrukning 

• dokumentation av farligt avfall, inklusive tömning av oljeavskiljare och slamränna 

• drift- och skötselinstruktioner för tvättanläggningen och reningsanläggningen 

• om det finns ytterligare reningssteg efter oljeavskiljare, så bör det finnas serviceavtal 
med besök minst en gång årligen 

• journal över utförd kontroll och underhåll 

Verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken ska ha skriftlig 
egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Nämnden kan dessutom 
förelägga om ytterligare kontroller och årsrapport. 
 
 

Vägledning 

Tips på generellt vägledningsmaterial egenkontroll: 

http://www.habokommun.se/Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-och- 

tillsyn/Miljofarlig-verksamhet/2015-Egenkontroll-for-foretag/Egenkontrollparm/ 
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Ordförklaringar och definitioner 
Fordonstvätt 

Med fordonstvätt avser vi i detta dokument all verksamhet där fordon tvättas, både 
privat och yrkesmässigt. Det omfattar både automattvättar och manuella tvättar, 
exempelvis gör-det-själv-hallar. 

Fordon 

Som fordon räknas motordrivet fordon enligt definitionen i Lag (2001:559) om 
vägtrafikdefinitioner. Även andra fordon omfattas, t.ex. motocrosscyklar och truckar. 
 

Tunga fordon 

Tabellen med högsta mängd föroreningar per fordon avser ett 12 meter långt fordon, 
vilket vi kallar en fordonsenhet. Vid andra storlekar behöver man räkna om. 0,5 
fordonsenhet är en mindre buss eller lastbil, t ex pick-up eller skåpbil, på ca 6 m. 1,5 
fordonsenheter är t.ex. ledbuss eller semitrailer på ca 18 m. 2 fordonsenheter är en 
dragbil med släp på ca 24 m. 
 

Anläggningsstorlek 

Anläggningar som årligen tvättar färre än 1250 personbilar och färre än 250 tunga 
fordon räknar vi som små anläggningar. Hit hör bl.a. många tvättar som inte är öppna för 
utomstående, t.ex. tvätthallar och tvättplatser i garage m.m. på företag och 
bostadsrättsföreningar. 
 

Övriga anläggningar räknas som stora. Se även gräns för anmälningsplikt i 23 kapitlet 
miljöprövningsförordningen. 
 
 Vägledning: 

Det finns ingen definition eller vägledning utöver det som står i 

miljöprövningsförordningen men enligt Naturvårdsverket är det vad 

anläggningen är dimensionerad för som avgör, inte det verkliga antalet tvättar 

per år. 

För anmälningspliktiga anläggningar framgår storleken av anmälan. Där ska stå 

högsta antal tvättar per år. Det är den storleken som avgör våra krav och 

avgifter. Årsrapporten visar om antalet överstiger det anmälda. Då krävs en ny 

anmälan. 

Anläggningar som inte är anmälningspliktiga ska vid inspektion eller i 

årsrapport ange hur många årliga tvättar de har som mest. Den storleken avgör 

våra krav och avgifter. Storleken ska låsas i ett beslut av nämnden eller 

inspektören. Varaktig ändring av produktionen leder till ett nytt beslut. Det gör 

inte tillfälliga variationer år från år. 

361 



 

 

Om- och tillbyggnad 

Här avser vi inte byggarbeten på anläggningen för annan verksamhet än fordonstvätt. 

Med ombyggnad menar vi genomgripande förändring eller utbyte av tvätt- eller 
reningsutrustning, men inte normalt underhåll eller service. 

Med tillbyggnad menar vi utökning av tvätthallsstorlek, tillägg av fler tvättplatser eller 
liknande. 

Tänk på val av material i tvätthallen, exempelvis frigörs zink från förzinkat stål. 
 

Spillvattenmängd 

Fordonens meddrag av vatten, det som följer med bilen ut på gatan, är obetydligt på 
personbilar, men kan vara betydande för vissa större fordon. En lastbil med kapell kan i värsta 
fall ta med sig flera hundra liter vatten, medan bussar drar med sig mindre. Om meddraget är 
stort och inte innehåller kemikalier, kan det räknas bort vid beräkning av utsläpp per fordon. 
Normalt ska man inte göra det, eftersom vattnet innehåller tillsatser för torkning och glans som 
hamnar i gatans dagavlopp. 
 
 

Bilagor 
Som bilagor till denna vägledning finns ett brev (bilaga 1) som kan skickas i förväg och en 
checklista för inspektion (bilaga 2). 

Mall för beslut med föreläggande om utbyte av reningsanläggning finns som bilaga till denna 
vägledning (se bilaga 3). 
 
 

Bilder 
Bild 1 Miljösamverkan Skåne. Seminarieversion 2013-02-06. FORDONSBRANSCHEN– åkerier, 

bilverkstäder och fordonstvättar 

Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne. 

Bild 2 Naturvårdsverkets publikation: SNV 1975:10 

Bild 3 Naturvårdsverkets publikation: SNV 1975:10 
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Valde att skriva om oljeavskiljare för
att öka kunskapen och förmedla att vi
kan göra något för att få renare
vatten.


