
 

Hvordan drifte oljeutskillere i din virksomhet? 

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette 
skjer ved at olje, som er lettere enn vann, stiger opp til overflaten (gravimetrisk 
oljeutskiller). Virksomheter som har oljeutskiller har ansvar for at oljefasen tømmes og 
leveres til godkjent avfallsmottak. Vannfasen må kontrolleres og utslippskravene 
overholdes. Sand og slam må som hovedregel behandles som farlig avfall.  

 
 

 

Skjematisk framstilling av en gravimetrisk oljeutskiller (NORVAR-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg). Rapporten er 

tilgjengelig på www.norskvann.no /fag/prosjekter/rapporter . 

 
Håndtering av oljefasen 

Oljefasen er farlig avfall (avfallsstoffnummer 
7021)  og skal hentes av godkjent innsamler, 
eller leveres til et godkjent mottak for farlig avfall.  
Oljefasen skal ikke blandes med annet avfall, og 
den regnes ikke som refusjonsberettiget spillolje. 
Oljefasen i oljeutskilleren må fjernes jevnlig. 
Behovet vil variere avhengig av hvor mye olje 
som samles opp i oljeutskilleren. 
 
Virksomheten skal ha rutiner for å kontrollere 
oljefasens tykkelse, og oljefasen skal fjernes 
minimum 1 gang per år. 
 
Dette gjøres ved visuell kontroll av oljelagets 
tykkelse, eller ved kontroll av eventuell alarm 
som varsler når oljelfasens tykkelse når et kritisk 
punkt. 
 

Håndtering av utgående vann 

Bevis på at oljeutskilleren fungerer etter 
hensikten, er at utgående vann har et lavt innhold 
av olje. Det må tilrettelegges for å utføre målinger 
av vannet, og virksomheten skal kunne 
dokumentere at grenseverdiene overholdes. 

Oljeinnholdet i utgående vann skal være lavere 
enn 50 mg olje/liter vann, eller den grenseverdien 
som er satt i en tillatelse.  
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Håndtering av sand og slam 

Sand og slam fra et oljeuskilleranlegg regnes 
som farlig avfall (avfallsstoffnummer 7022). 
Dersom dette ønskes levert som ordinært avfall, 
må avfallsprodusenten dokumentere at det ikke 
er farlig avfall.  
 
Dimensjonering 

Oljeutskillere må ha stor nok kapasitet (være 
riktig dimensjonert) til å ta imot de faktiske 
mengder tilført vann. Vannet må kunne ha 
tilstrekkelig oppholdstid i oljeutskilleren, slik at 
oljen får tid til å stige opp til overflaten. Hvis 
inngående vannmengde overstiger 
oljeutskillerens kapasitet, vil renseeffekten raskt 
reduseres. Dimensjonering av oljeutskillere 
krever faglig kompetanse.  

Oljeutskilleren skal være dimensjonert for de 
faktiske vannmengder som tilføres.  
 
Oljeemulsjoner 

Når olje fordeles som dråper i vann, kalles den 
en oljeemulsjon. Dette vil redusere 
oljeutskillerens gravimetriske funkjson ved at 
oljen ikke vil stige opp til overflaten. Noen 
kjemikalier fører til at denne prosessen finner 
sted, og det er derfor viktig å kontrollere at 
kjemikalier som kan havne i en oljeutskiller, ikke 
danner stabile oljeemulsjoner. 

Hvis dette ikke går fram av sikkerhetsdatablad 
eller annen informasjon om produktet, kan du 
henvende deg til leverandør for å få informasjon 
om dette.  

Virksomheten må unngå å bruke produkter eller 
kjemikalier som gjør at det dannes stabile 
oljeemulsjoner. 
 
Andre kjemikalier og produkter 

En oljeutskiller er ikke konstruert for å rense 
annet enn oljeholdig avløpsvann.  
 
Andre kjemikalier og produkter som for eksempel 
avfettingsmidler, bremsevæske, lakk og 
løsemidler må sorteres ved kilden og leveres 
som farlig avfall.  
 
Krav om internkontroll 

Alle virksomheter skal ha en internkontroll i det 
omfang som er nødvendig for å etterleve krav i 
eller i medhold av helse-, miljø eller 
sikkerhetslovgivningen.  

Som en del av virksomhetens internkontroll-
system skal det foreligge rutiner for drift, kontroll 
og tømming av oljeutskiller.  

Internkontrollen bør som minimum inneholde 
informasjon om oljeutskillerens kapasitet, 
driftsrutiner, dokumentasjon for  levert 
oljefase/slam og rutiner for prøvetaking av 
utgående vann.  

Myndighetsforhold 

Virksomheter som omfattes av kap. 15 a eller 
kap. 15 i forurensningsforskriften følger disse.  
Det er kommunen som er myndighet. 
 
Kommunen kan også stille strengere krav til 
utslipp enn det som stilles i forskrift i form av 
egne tillatelser.  
 
Virksomheter som har egne tillatelser fra Klif eller 
Fylkesmannen, følger disse. 
 
Aktsomhetsplikt 

Virksomhetene plikter å vise aktsomhet for å 
unngå at utslipp fører til vesentlige 
forurensningsmessige skader eller ulemper. 
Denne plikten følger både av forurensningsloven 
§ 7 og produktkontrolloven § 3. Aktsomheten 
gjelder også med hensyn til valg av kjemikalier 
og produkter som anvendes i virksomheten. 
 
Les mer 

 Forurensningsloven § 7 (lov om vern mot 
forurensninger og om avfall) 

 Forurensningsforskriften kap. 15 om krav til 
utslipp av oljeholdig avløpsvann (forskrift om 
begrensning av forurensning,) 

 Forurensningsforskriften kap. 15A om påslipp 
(forskrift om begrensning av forurensning,) 

 Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall. 
(forskrift om gjenvinning og behandling av 
avfall)  

 Internkontrollforskriften (forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
i virksomheter) 

 Infoark om vanlige typer farlig avfall fra 
verksteder (TA-2958) 

 Infoark om farlig avfall fra virksomheter (TA 
2945/2012) 

 Infoark om bilpleiemiddel og miljø (TA-
2706/2010) 

 www.klif.no 

 www.regelhjelp.no 

 Veileder om innelvering og deklarering av 
farlig avfall (Norsas 2012) 

 Veiledning for oljeutskilleranlegg (Norvar-
rapport 156/2007) 

Ved spørsmål 

Ta kontakt med kommunen, Fylkesmannen eller 
Klima- og forurensningsdirektoratet. 

 

 
Klima- og forurensningsdirektoratet 

Postboks 8100 Dep, 
0032 Oslo 
Besøksadresse: Strømsveien 96 
 
Telefon: 22 57 34 00 
Telefaks: 22 67 67 06 
E-post: postmottak@klif.no 
Internett: www.klif.no 
 

http://www.regelhjelp.no/

