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Vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann til 

Østre Toten kommunes avløpsnett 
 
 
Lovverket 
Kommunen er myndighet etter forurensningsforskriften § 15-2 og kan stille krav til påslipp til 
offentlig ledningsnett. Som myndighet etter denne paragrafen gis kommunen også 
myndighet etter forurensningsloven §§ 49-52.  
 
Etablering av oljeutskiller er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 20-1 - 20-3. Varsling og 
årsrapportering er hjemlet i forurensningsloven § 49 Opplysningsplikt, og 
forurensningsforskriften kapittel 41-2 Opplysningsplikt. 
 
Det er eier av virksomheten som står ansvarlig overfor kommunen for at forskriften 
overholdes. Eier av eiendommen kan også holdes ansvarlig. 
 
Utslippsbegrensninger 
Virksomheten skal overholde følgende utslippskrav, jf. forurensningsforskriften § 15-7:  
 

• Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.  
• Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende 

renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig 
sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas. 

• Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale 
driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan 
grenseverdiene overholdes. 

• Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av 
avløpsvannet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som 
er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 
til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy 
korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

 
Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig – substitusjonsplikten 
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy, er isolert sett 
uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å 
redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også 
utslipp av stoffer det ikke er satt uttrykkelig grenser for.  
 
Kjemikalier, råvarer, ferdigvarer og avfall oppbevares på en slik måte at det ikke oppstår fare 
for forurensning, jf. forurensningsloven § 7.  
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Virksomheten er omfattet av produktkontrolloven § 3a, om substitusjonsplikt, som pålegger 
virksomheten kontinuerlig å vurdere om kjemikalier som brukes i virksomheten, kan 
erstattes av mer miljøvennlige alternativer. Substitusjonsplikten skal dokumenteres og 
nedfelles i virksomhetens internkontroll. 
 
Internkontroll      
Bedriften er omfattet av bestemmelsene i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og 
plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene (Dette gjelder bare virksomheter med ansatte, 
ikke enkeltmannsforetak).  
 
Etter internkontrollforskriften plikter virksomheten å etablere internkontroll, som blant 
annet skal sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne  
tillatelsen, produktkontrolloven og avfallsforskriften, jf. §§ 4 og 5 i internkontrollforskriften. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning, 
og kunne redegjøre for risikoforhold. Virksomheten skal ha vurdert virksomhetens 
potensielle skadevirkninger på miljøet, og ha mål for miljø og sikkerhet, jf. § 5. 
 
For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp, 
skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha betydning for 
utslippet. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. 
internkontrollforskriften § 5 punkt 7. 
 
Virksomheten skal dokumentere at de har avtale om tømming og vedlikehold av 
oljeutskilleren. Dokumentasjonen sendes kommunen. 
 
Avfall 
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften § 11 om farlig avfall. 
 
Utseparert olje, sand og slam fra oljeavskillere regnes som farlig avfall, jf. § 11-4 i 
avfallsforskriften. I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal avfallet fra oljeutskillere leveres 
minst 1 gang per år, til virksomhet som etter § 11-6 og § 11-7 i forskriften kan håndtere 
avfallet. 
 
Avfallet fra oljeutskillere skal leveres til et godkjent mottak.  
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Overflatevann 
Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører 
skade eller ulempe for miljøet.  
 
Tiltak ved økt forurensningsfare – akutt forurensning 
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille 
driften, jf. forurensningsloven § 7, internkontrollforskriften § 5 og forurensningsforskriften § 
15-7. 
 
Bedriften skal så snart som mulig informere Østre Toten kommune om unormale forhold 
som har medført eller kan medføre forurensning. Ved akutt forurensning, eller fare for akutt 
forurensning, har virksomheten plikt til umiddelbar varsling, jf. forskrift 9. juli 1992 om 
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Ring straks 110, og varsle 
deretter kommunen så snart som praktisk mulig. 
 
Eierskifte 
Hvis bedriften overdras til ny eier, skal kommunen få tilsendt melding om dette så snart som 
mulig og senest én måned etter eierskiftet. 
 
Plikter ved nedleggelse eller stans 
Dersom virksomheten opphører, bytter navn eller flytter, plikter den å melde dette til 
kommunen. Ved flytting til ny adresse må virksomheten søke om ny tillatelse. 
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller 
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig 
avfall håndteres i henhold til avfallsforskriften.  
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i 
miljømessig tilfredsstillende stand igjen. 
 
Tekniske krav til oljeutskilleren 
Kun oljeutskillere som er dimensjonert etter Norsk Standard NS-EN 858-1:2002+A1, er 
godkjent:  

Oljeutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til den til enhver tid gjeldende 
norsk standard og "Standard abonnementsbetingelser for vann og avløp, 
tekniske bestemmelser", samt NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006, 156/2007 og 185/ 
2011.Det skal være mulighet for inspeksjon og prøvetaking på utløpet. 
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Oljeutskillere må være dimensjonert for de vannmengdene de skal motta. Vannet må ha 
tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren, for at oljen skal få tid til å stige opp til overflaten. Hvis 
inngående vannmengde overstiger oljeutskillerens kapasitet, vil renseeffekten raskt 
reduseres. Dimensjonering av en oljeutskiller krever faglig ekspertise.  
 
Installasjon av oljeutskiller skal gjøres av foretak med nødvendige faglige kvalifikasjoner 
for arbeidet. Kommunen kan kreve dokumentert at dette er oppfylt. Registrert foretak må 
stå som ansvarlig søker for tiltaket jfr. plan- og bygningsloven § 20-3.  
Tiltakshaver eller utførende entreprenør må ha ADK1-sertifikat for nedgraving av 
anleggskomponentene. 
 
Tømming, vedlikehold og kontroll 
Oljeutskillere skal tømmes og kontrolleres minst én gang i året (kommunen kan gjøre vedtak 
om hyppigere tømming ved endret belastning på oljeutskilleren). Kommunen er myndighet 
og stiller de lokale kravene, og en godkjent renovatør skal utføre tømmejobben - men det er 
det du som innehaver av oljeutskilleren som har ansvaret for at det blir gjort. 
 
Kommunen, tømmefirma og andre som har behov for adkomst til oljeutskilleren skal 
sikres enkel adkomst for kontroll, tømming og prøvetaking. Alle hindringer til oljeutskilleren 
skal derfor være fjernet før meldt/avtalt ankomst. 
 
Virksomheten skal inngå serviceavtale med tømmefirma om tømming og kontroll av 
oljeutskilleren.  
 
Serviceavtalen skal: 

• beskrive tømmehyppighet. 
• beskrive at tømming skal foretas selv om det ikke bestilles fra virksomheten. 
• beskrive at kommunen skal varsles av tømmefirmaet dersom tømming ikke tillates 

av virksomheten. 
• inneholde krav om at innsamlet olje, sand og slam skal leveres til godkjent mottak 

 
Avtalen skal være signert av begge parter. Kopi av avtalen sendes kommunen senest 
når påslippet settes i drift. Ved opphør av eller endringer i avtalen skal dette meldes skriftlig 
til kommunen. 
Både sandfang og oljeutskillere skal tømmes minst én gang årlig, og oftere ved behov. 
Miljødirektoratet anbefaler tømming når 70 – 80 prosent av oppsamlingskapasiteten er 
oppbrukt. 
 
Ved tømming skal oljeutskilleren kontrolleres. Den må være i forskriftsmessig stand, uten 
skader og lekkasjer. 
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Varsling og årsrapportering 
 
Kommunen skal varsles av virksomheten: 

• dersom det oppstår ekstraordinære forhold som påvirker påslippet til offentlig 
avløpsnett 

• ved større reparasjons- og/eller vedlikeholdsarbeider med risiko for påvirkning 
av påslippet til offentlig avløpsnett. 

• virksomheten er ansvarlig for at årsrapport med følgende dokumentasjon er sendt til 
kommunen på fastsatt skjema innen 1. mars for foregående år: 

- utfylte skjemaer for tømming og kontroll 
- kvitteringer som viser hvor utskilte masser er levert 

 
Unntak 
Kommunen kan etter søknad gi unntak fra kravene dersom det er spesielle grunner for det. 
 
Mislighold 
Ved overtredelse av bestemmelsene i gitt tillatelse kan kommunen treffe vedtak om 
tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73 "Tvangsmulkt ved forhold i strid med 
loven". Kommunen kan også gi pålegg i medhold av forurensningsloven § 7 fjerde ledd "Plikt 
til å unngå forurensning" og eventuelt sørge for umiddelbar gjennomføring i medhold 
av forurensningsloven § 74 "Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten". 
 
Kommunens tilsyn 
Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk 
til anleggene, og kan ta nødvendige prøver for kontroll av at påslippskravene overholdes. 
 


