
 

 

Skötsel och kontroll av oljeavskiljare 
 

1. Använd endast sjävspaltande rengöringsmedel som inte skapar stabila 
emulsioner. Tillverkaren ska förse användaren med information om detta samt hur 
avskiljningen påverkas vid blandning med andra rengöringsmedel.  
 

2. Kontroll av avskiljaren bör ske en gång i månaden och ska ske minst var sjätte 
månad. Kontrollen ska omfatta följande: 

i. mätning av slamlagrets tjocklek 
ii. mätning av oljeskiktets tjocklek (kan göras med en sticka som 

stryks med vattenindikatorpasta) 
iii. kontroll av automatisk avstängning 
iv. kontroll av larm (stick ner larmet i oljan och ta upp den igen för att 

se om larmet fungerar) 
v. rengöring av provtagningsbrunn/utloppskanalen 
vi. kontrollera att vattennivån är högre än utloppets nivå 

 
3. Tömning ska, enligt SSEN858, ske när hälften av slamvolymen eller 80 % av 

oljeavskiljarens volym uppnås. Kontakta återförsäljaren för att veta vilken slam- 
och oljevolym din avskiljare har. Tömning av äldre avskiljare ska, enligt 
SNV1975:10, utföras när oljeskiktet är mer än 15 cm tjockt eller när slamlagret är 
mer än 30 cm tjockt. Tömning ska dock ske minst vartannat år. 

 
4. Tömning av oljeavskiljare samt slamrännor i verkstäder och fordonstvättar får 

endast ske av personal som har tillstånd till att transportera farligt avfall.  
 

5. Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om större läckage av kemikalier och oljor. 
Kemikalier och oljor som förvaras i utrymmen med golvbrunn ska förvaras invallat. 
Förbrukade vätskor från detaljtvätt, avfettningsbad och städmaskiner ska tas 
omhand som farligt avfall och får inte tömmas i oljeavskiljaren. 

 
6. Efter tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten för att fungera som avsett. 

 
7. Kontroll och tömning av oljeavskiljaren ska journalföras. Transportdokument ska 

upprättas vid tömning av oljeavskiljaren. 
 

8. Funktionskontroll av oljeavskiljaren ska utföras av sakkunnig minst vart femte år.  
                  Kontrollen ska omfatta: 

i. systemets täthet 
ii. status på ingående komponenter såsom inloppsdämpare, skärmar, 

rör, filter med mera 
iii. kontroll av elektriska komponenter 
iv. kontroll och justering av automatisk avstängningsventil 

 
Kopia på funktionskontrollen ska skickas till Bygg & Miljö. 
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