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BYTE AV GAMLA KLOKOPPLINGAR MOT 2” SNABBKOPPLINGAR (CAMLOCKKOPPLINGAR)

Bästa kund
Lagstiftningen om oljeeldningsaggregat förutsätter påfyllningskopplingarna för behållare är
snabbkopplingar. Dessa krav trädde i kraft den 1 september 1985.
På bild 1 visas en snabbkoppling som ska användas som påfyllningskoppling. Det ska
vara en 2 tums (2”) snabbkoppling och den ska vara försedd med ett skyddslock. På bild 2
visas en klokoppling som ska bytas ut mot en snabbkoppling enligt bild 1.

Bild 1. Snabbkoppling (2”) och skyddslock

Bild 2. Klokoppling och skyddslock
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Lagstiftningen om oljeeldningsaggregat (behållare, rör och utrustning) förutsätter
dessutom att alla parter (fastighetens ägare/innehavare samt transportföretag) ska känna
till kraven för dessa system.
Det förutsätts att fastighetsägarna/-innehavarna sörjer för att utrustningen är i lämpligt
skick. Transportföretag/förare får inte leverera oljan, om det vid fastigheten finns en
påfyllningskoppling som man inte med säkerhet vet att är tät. På detta sätt strävar man
efter att förebygga person-, miljö- och egendomsskador. Förorening av miljön och
egendom på grund av försummelse att underhålla systemen samt äventyrande av
personlig säkerhet kan även leda till allvarliga påföljder.
Under årens gång har det förekommit flera problem i samband med föråldrade
påfyllningskopplingar försedda med klokopplingar. Man har i flera år meddelat kunderna
om risken för allvarliga oljeskador som gamla kopplingar kan medföra och rekommenderat
att påfyllningskopplingarna byts ut.
Kostnaderna för sanering av förorenad miljö kan från fall till fall vara betydliga, från tiotals
tusen till hundra tusentals euro. Att byta ut klokopplingar mot lämpliga snabbkopplingar
kostar cirka 100–150 euro beroende på monteringen. Det lönar sig att byta
påfyllningskopplingen i samband med ett normalt besök för underhåll och inspektion av
oljeeldningsaggregatet.
Alla påfyllningskopplingar som är försedda med klokopplingar är i praktiken över 40 år
gamla, på grund av vilket tätheten inte är tillförlitlig. Förare har fått anvisningar om att inte
leverera olja till objekt med klokopplingar efter den 30 juni 2018.
OBS!
En påfyllningskoppling får endast bytas ut av en servicefirma som godkänts av Säkerhetsoch kemikalieverket (Tukes). En förteckning över godkända företag finns på Tukes
webbplats www.tukes.fi
(http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Verksamhetsutovare/) eller
Lämmitysenergiayhdistys LEY:s webbplats http://www.ley.fi/

