
Olje- og fettutskillere, 
regelverk og praktisering i 
Trondheim kommune



Olje- og fettutskillere, regelverk og praktisering i 
Trondheim kommune

Slik vil vi ikke ha det!



Olje- og fettutskillere, regelverk og praktisering i 
Trondheim kommune

•Regelverk

•Kartlegging eksisterende virksomheter

•Søknad om påslipp / melding om installasjon

•Oppfølging av utskillere /drift

•Tilsyn



Regelverk utslipp av oljeholdig avløpsvann

•Forurensningsforskriften, kapittel 15 - krav til utslipp av oljeholdig 
avløpsvann



Regelverk utslipp av olje-/fettholdig avløpsvann

•Kommunens delegeringsreglement angir intern delegering til 
avdeling / enhet



Regelverk utslipp av oljeholdig avløpsvann

•Bestemmelser i kommunens sanitærreglement
https://trondheim.kommune.no/sanitarreglement/



Regelverk utslipp av fettholdig avløpsvann

•Forurensningsforskriften, kapittel 15A - påslipp



Regelverk utslipp av fettholdig avløpsvann

•Bestemmelser i kommunens sanitærreglement
https://trondheim.kommune.no/sanitarreglement/



Regelverk utslipp av olje-/fettholdig avløpsvann

Annen litteratur:

• Lovdata med henvisning til lokale forskrifter
https://lovdata.no/register/lokaleForskrifter

• NKF’s VA-miljøblad
http://www.va-blad.no/

• Veiledere fra Norsk vann
https://www.norskvann.no/



Kartlegging eksisterende virksomheter

• hvilke virksomheter?

• lokal kunnskap

• ”gule sider”

• Fylkesmannens miljøvernavdeling

• oversikt fra Mattilsynet (fett)

• opplysninger fra tømmeoperatører

• innhenting av opplysninger i felt og kontakt med virksomhet

• registrering av opplysninger i database eller regneark



Kartlegging eksisterende virksomheter



Søknad om påslipp, melding om installasjon
• søknads-/meldepliktig tiltak (samarbeid med byggesakskontor)
• sanitærmelding med dimensjoneringsgrunnlag 

 godkjent type utskiller
dimensjonerende belastning og utskillers kapasitet
 utstyr (lokk utløpskasse, filter, tømmeledning, autom. hetvannspyling m.m.)
 prøvetakingspunkt

• ferdigmelding m/innmålt installasjon (utvendig)

• eier / virksomhet skal inngå tømmeavtale med godkjent tømmeoperatør for 
fastsetting av tømme-/kontrollfrekvens

• vi benytter Gemini Indsys til registrering og oppfølging



Spesifikke krav
Oljeutskillere:
• sertifisering i henhold til NS-EN 858-1 og -2
• oppholdstid minimum 1 time i ”oljeutskillerkammer”
• krav om tømming/kontroll minimum 1 gang pr. år
• utslippskonsentrasjon maksimalt 50 mg olje/l (C10-C40)
• prøvetakingspunkt

Fettutskillere:
• sertifisering i henhold til NS-EN 1825-1 og -2
• tilstrekkelig adkomst for tungt utstyr
• minste tillatte kapasitet 4 l/s
• tømmefrekvens minimum 2 ganger pr. år
• utslippskonsentrasjon maksimalt 50 mg fett/l
• utløpsvannets temperatur skal maksimalt være 30 °C
• prøvetakingspunkt



Oppfølging av olje- og fettutskillere (drift)
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Oppfølging av olje- og fettutskillere (drift)

• krever at det er inngått avtale om tømming/kontroll med godkjent operatør
• viktig med korrekt frekvens for tømming

• tømmerapport skal sendes kommunen umiddelbart etter utført tømming/kontroll
• årlig rapportering uttak av fettslam og frityrolje

• gjennomgang tømmerapport for eventuelle utbedringer (informasjon eller vedtak)

• analysedata for vannprøve fås fra akkreditert laboratorium



Tilsyn

• tømming/kontroll utført av tømmeoperatør (rapporter)
• avtale med virksomhet for prøvetaking
• analyserapporter fra akkreditert laboratorium
• anmeldt/uanmeldt tilsyn med innhenting av opplysninger
• bilder og registrering i skjema (FormConnect) på nettbrett
• undersøkelser med tv-kamera i avløpsnettet
• tilsyn ved sentrale punkt i avløpsnettet (f.eks sump i avløpspumpestasjon)
• prøvetaking i avløpsnettet (vannprøver) i rensedistrikt
• indikatorpølser i avløpsnettet (olje)
• vedtak / pålegg om utbedring

• oppfølging drift og tilsyn er ressurskrevende



Takk for meg!

John Larsen
john.larsen@trondheim.kommune.no

Tlf 476 69 272 


