
 

 

 

 

Information om oljeavskiljare
Är ni en verksamhet som riskerar 
att släppa ut olja i avloppsvattnet 
finns det krav på er att ha en 
oljeavskiljare.  

Varför krävs en oljeavskiljare? 

En oljeavskiljare separerar olja- och 

petroleumprodukter från vattnet och minskar 

därmed den negativa påverkan på miljön. Om 

er verksamhet hanterar olja- eller andra 

petroleumprodukter och är kopplade till det 

kommunala avloppsvattnet ska ni ha en 

oljeavskiljare. Exempel på verksamheter där 

oljeavskiljare kan krävas är bensinstationer, 

biltvättar, däckhotell, industrier och mekaniska 

verkstäder. Biltvättar ska alltid ha en 

oljeavskiljare. 

 

Om ni hanterar olja och har en golvbrunn eller 

avlopp i lokalen ska en oljeavskiljare alltid 

finnas. Tänk även på att oljeföroreningar inte får 

hamna i dagvattensystemet och på att använda 

miljövänliga produkter. Tvätt- och 

avfettningsmedel kan lösa upp oljan och 

försämra oljeavskiljarens funktion. 

 

Vilka krav finns på oljeavskiljare? 

Det finns en svensk standard för oljeavskiljare. 

Kravet från Hässleholms Vatten är att 

oljeavskiljare som installeras vid nybyggnation 

ska uppfylla klass 1 i standarden. Äldre 

oljeavskiljare ska uppfylla klass 2. Standarden 

heter SS-EN 858. Den avser installation, 

märkning, provtagning, tömning, kontroller, drift 

och underhåll. För att godkännas som klass 1 

så krävs det att oljeavskiljaren är tillverkad 

enligt standarden och klarar en avskiljningsgrad 

på 5 mg olja/liter utgående vatten. 

 

Vid installation av en oljeavskiljare krävs en 

bygganmälan till Hässleholms kommuns 

bygglovsavdelning. 

 

Vad kan utsläppen leda till? 

Ni som driver en verksamhet är ansvarig för 

eventuella utsläpp. Släpper ni ut 

oljeföroreningar i avloppsvattnet påverkar det 

ledningsnätet negativt och oljan kan försämra 

reningen på reningsverken. Dessutom kan 

kommunens sjöar och vattendrag förorenas. 

 

Var kommer kraven ifrån?  

I Hässleholms kommun är Hässleholms Vatten 

VA-huvudman och därför kan vi ställa krav på 

det vatten som passerar er verksamhet. Vi 

uppmanar er att se över era behov och påbörja 

installationen av en oljeavskiljare om det krävs. 

Vi på Hässleholms Vatten är inte skyldiga att ta 

emot avloppsvatten med föroreningar värre än 

från ett vanligt hushåll.  

 

Ytterligare krav om oljeavskiljare kan 

förekomma från myndigheter. Även 

Hässleholms kommuns miljöavdelning kan 

informera om och ställa krav angående 

oljeavskiljare. 

 

Om du har frågor om oljeavskiljare är du varmt 

välkommen att höra av dig till Hässleholms 

Vattens miljöingenjör eller VA-ingenjör. 

 

Telefon: 0451-26 82 00  

E-post: hassleholmsvatten@hassleholm.se 

 

Mer information: 

Naturvårdsverkets faktablad om oljeavskiljare  

 

Allmänna bestämmelser när det kommer till 

vatten & avlopp för fastighetsägare i 

Hässleholm 
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