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Närvarande: Sara Bengtsson, Anette Svahn, Eva Karlsvärd, Stefan Hüllert & Camilla Nilsson.  

Oljeavskiljare 

Klass 1 – Alltid om kopplat på dagvatten, även för befintliga verksamheter. Vid nyinstallation - remiss 
på anmälan (eller bygglov, bygganmälan) till VA. Bör vara klass 1 om kontinuerligt flöde, typ tvätt. 
Annars bedömning i enskilda fallet.  

Klass 2 – om kopplat till spillvatten – OK för alla typer av befintliga verksamheter, även tvätt om de 
kan visa att gränsvärden underskrids.  

5års besiktning 

Gäller samtliga oljeavskiljare, undantaget de som inte längre belastas alls, som bara har det som 
försäkring. Kan vara bra med besiktning för att ta reda på att läckage inte skett historiskt. Mindre 
verksamheter som aldrig besiktigat OAn ska besiktiga denna.  

Besiktning bör göras vid planerad tömning. 

STOR anslutna utförare, ackrediterade utförare, Själv? 

Ackrediterade utförare bör väljas, andra OK om de har motsvarande kunskaper. Vi ska precisera 
bättre på vad en 5 års besiktning ska omfatta. Kontroll själv bör tillåtas mycket restriktivt – de ska ha 
motsvarande kunskaper som ackrediterade företag. 

Skötsel 

Krav på intervall för tömning? I ABVAn minst en gång per år men intervallet kan vara för tätt för OA 
med låg belastning, i förhållande till storleken. Tömning ska ske vid behov (50% av kapaciteten för 
slamlagring och 80% av kapaciteten för oljelagring). När larm utlösts har verksamheten väntat för 
länge med tömning.  

Krav på intervall för kontroll av slam- och oljenivåer? Bedömning utifrån belastning och storlek samt 
hur ofta tömning görs. Verksamheten ska ha kunskap om hur ofta tömning bör ske utifrån deras 
förutsättningar. Om de inte har det bör kontroller göras oftare.  

Krav på larm? För C-anläggningar. 

Krav på kontroll av larm? Vid kontroll av slam och oljenivån. 

Provtagning tvättvatten 

Enligt MFs instruktion både för intervall och hur provtagning görs.  

VA informeras vid överstigande av ABVA:s varningsvärden  

Drivmedel & tvätt 

Årsrapporter – något vi ska kräva av alla C-anläggningar? Finns i försiktighetsmått i de flesta fall. Ska 
följas.  

Verkstad 

Skrotdelar med olja på, typ motorblock som förvaras utomhus ska vara väderskyddade och ej i 
kontakt med mark.  



Omklassning? Verkstäder och bilförmedlare med begränsad tvätt – motsvarande Timtaxa, ej 
omklassning om inte timmarna förändras.  

 


