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    Naturvårdsverket 

Linda Gårdstam 
 
Hej Linda! 
 
Vi talades vid tidigare i år angående att branschen skulle vilja träffa er för att diskutera hur 
utveckling för att få ett bättre system för att kontrollera oljeavskiljare skulle kunna ske.  
 
När jag nämner branschen innefattas STOR, Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags 
Riksförening, SPT Association, som är en branschförening för de som bygger och servar 
drivmedelsanläggningar, Svenskt Vatten, SPBI, Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet som 
är oljebolagens branschorganisation, samt Swedac, som är nationellt ackrediteringsorgan för 
Sverige och som ligger under Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet.  
 
Det finns tusentals oljeavskiljare i bruk runt om i landet. De skyddar miljö och vatten genom att 
rena vatten från olja. Oljeavskiljarna minskar även risken för miljöföroreningar och framför allt 
skyddar oljeavskiljarna de kommunala reningsverken. Idag finns en frivillig ackreditering hos 
Swedac för de organisationer som utför kontroll av oljeavskiljare. Samtidigt finns behov av tydligare 
krav och ökad harmonisering då både krav och mätmetoder varierar stort mellan kommuner.  
 
Bakgrunden för oljeavskiljarsystemen och kontrollerna 
För oljeavskiljarsystem finns en europeisk standard som är antagen som svensk standard från 2003, 
SS-EN 858. Av standarden framgår bl.a. hur oljeavskiljarsystem ska utformas och dimensioneras 
samt installeras och underhållas. 
 
Miljöbalken, som anger bästa teknik till ekonomisk rimlighet, och Lagen om allmänna vattentjänster, 
som anger att kommunen bestämmer hur mycket olja som tillåts att släppas till det allmänna 
avloppsnätet, föreskriver varför kontrollerna bör göras. 
 
Enligt SS-EN 858 så omfattas kontrollen av oljeavskiljarsystem. Den 6-månaderskontroll eller 5-
årskontroll, som utförs enligt SS-EN 858 och Swedacs frivilliga ackreditering eller av STORs 
auktoriserade företag, är uppbyggd så att man ska kunna kontrollera alla typer av system för både 
gamla och nya oljeavskiljare enligt SS-EN 858-2. 
 
Oljeavskiljarsystem används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra s.k. lätta 
vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till 
dagvatten, t.ex.: 
 
- Bensinstationer, fordonstvättar och spolplattor. 
- Trafikbelastade ytor (garage, parkeringsplatser). 
- Dagvatten från vägar, broar och tunnlar.  
- Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter (verkstäder, bilskrotningsanläggningar). 
- Kondensvatten från kompressorer vid industrier. 
 
Efter att ha passerat oljeavskiljarsystem går vattnet vidare antingen till ett reningsverk på plats,  
till kommunalt reningsverk eller leds till spillvattenledning eller dagvattenledning.  
 



 
 
 
Åtgärder från branschen för kontroll av oljeavskiljare 
Under 2009 startade ett projekt inom STOR med syfte att ta fram en Metodhandbok för skötsel, 
underhåll och service av oljeavskiljare, steg I, med SS-EN 858 som underlag. 
Deltagare i projektet var medlemsföretag inom STOR. Därefter genomfördes under 2010 till 2013 
en utbildningsinsats av cirka 300 personer från STORs medlemsföretag runt om i landet. 
STOR införde 2010 en möjlighet för medlemsföretag att erhålla en branschauktorisation för drift 
och skötsel samt 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem när någon av deras personal genomgått 
utbildningarna i steg I och II samt även uppfyllde krav på att bl.a enbart använda sig av STOR-
utbildad personal för kontroller av oljeavskiljare, innehav av ansvarsförsäkring och tillstånd för 
transporter av farligt avfall.  
 
2011 började arbetet med en vidareutveckling av kontrollerna genom att ta fram en Metodhandbok 
Steg II för 5-års kontroll av oljeavskiljare. Cirka 150 personer har genomgått utbildningen för 
5-årskontroll av oljeavskiljarsystem.  
 
2013 höll STOR tillsammans med Miljöförvaltningen i Göteborg kurser i Västra Götaland för företag 
som arbetade med oljeavskiljare. Även personal från miljöförvaltningarna deltog i dessa kurser. 
Totalt deltog ca 90 personer i kurserna som gav deltagarna kunskap i hur uppföljning av 
kontrollerna kunde göras. 
 
2014 genomgick det första företaget SWEDAC frivillig ackreditering för kontroll av oljeavskiljare 
enligt EN 858-2. 
 
I början av 2015 inleddes ett samarbete mellan STOR, SPT, SPBI och Swedac för att omarbeta 
Metodhandböckerna steg I och II för att ge ett bättre underlag till utbildning av personal för företag 
som önskar att ansöka om att bli ackrediterade kontrollorgan. För att kunna få lika bedömning av 
kontrollerna har branschen tagit fram en gemensam kontrollrapport som ska kunna användas i 
hela Sverige. Under 2016- 2017 har det hållits kurser för cirka 150 personer som utför kontroller av 
oljeavskiljare.  
 
Under 2016 uppdaterade SPBI sina branschrekommendationer för drivmedelsanläggningar där de 
rekommenderar sina medlemsbolag att kontroll av oljeavskiljare ska utföras av Swedac 
ackrediterat kontrollorgan för kontroll av oljeavskiljare.  

 
Med bakgrund av att Swedac har tagit fram en frivillig ackreditering för kontroll av oljeavskiljare, så 
finns det nu cirka 60 företag som kan utföra kontrollerna över hela Sverige. Dessa företag är 
antigen auktoriserade av STOR eller har genomgått en frivillig ackreditering av Swedac. Utöver 
dessa företag finns många företag som genomför kontroller av oljeavskiljarsystem som vare sig är 
auktoriserade eller ackrediterade.  
 
Därför vill branschen starta en inledande diskussion för en eventuell lagstiftning av kraven så att 
alla företag som utför 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem ska vara ackrediterade av Swedac  
 
Redan 1970 startade frivillig kontroll av cisterner för lagring av bensin, diesel samt eldningsolja i 
Sverige. 1978 infördes lagstyrd ackreditering av dessa kontroller. Jag var själv med och jobbade 
med kontrollerna från 1970 och framåt. När den lagstadgade ackrediteringen för kontroll av 
cisterner kom 1978 blev bedömningen av kontrollerna densamma över hela Sverige. Den 
lagstadgade ackrediteringen för kontroll av cisterner har underlättats för verksamhetsutövarna och 
de lokala tillsynsmyndigheterna.  
 
 



 
 
 
 
 
I nästan 40 år har den ackrediterade kontrollen av cisterner varit i bruk i Sverige. Vi är övertygade 
om att effekten med en lagstyrd ackreditering för kontroll av oljeavskiljare skulle ge samma effekt 
som för ackrediterad kontroll av cisterner. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jan-Erik Lindström  

 
För branschen 
 
Telefon 0708 32 60 00 


