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Revidert forskrift om olje- og/eller fettholdig 
avløpsvann i Ullensaker kommune 

 

 

I forbindelse med ikrafttredelsen av revidert forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i 

Ullensaker kommune den 01.05.2022, sender kommunen ut dette informasjonsskrivet til 

virksomheter som kan bli berørt av endringene forskriftsrevideringen medfører.  

Merk: Dette skrivet tar for seg majoriteten av endringene fra gammel til ny forskrift, men 

virksomheten er fortsatt ansvarlig for å gjøre seg kjent med den nye forskriften i detalj. 

Forskrift og saksfremlegg finnes i lenkene nedenfor: 

Saksfremlegget: Saksfremlegg revidert forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann 

Revidert forskrift: Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann - Lovdata 

 

Hensikten med endringene i forskriften er å sikre at olje, fett og annen forurensning fjernes ved 

virksomheten og ikke ledes til kommunalt anlegg eller resipient. Videre skal forskriften forenkle 

saksbehandling og bidra til likebehandling av virksomheter. Kravene skal også sikre at: 

• Utskillere følges opp gjennom hele året 

• Høye verdier av forurensning oppdages tidlig og forebygges 

• Kommunikasjon mellom virksomhet og kommunen styrkes 

• Virksomhetene er godt informert om krav til drift av utskiller 

 

Følgende endringer er innført: 

 

Endringer i krav til tømming av utskilleranlegg 

Tidligere forskrift skilte ikke mellom krav til tømming av olje- og fettutskiller, selv om utskillerne kan 

ha forskjellige behov. I tillegg var det et behov for tilleggskriterier ut over et minimum antall 

tømminger per år, for å sikre korrekt drift av utskilleranleggene. 

Fettutskillere skal i henhold til revidert forskrift tømmes minimum 3 ganger i løpet av året, fremfor 2 

ganger. Det innføres i tillegg et krav om tømming når 25 % av våtvolumet i utskilleren består av fett. 

Minimumskrav til antall tømminger varierer mellom kommunene, men 3-4 tømminger i året er 

gjennomgående hos de fleste. 

Den nye forskriften endrer ikke på kravene til minimum antall tømminger av oljeutskillere, som er 2 

ganger i året. Det innføres derimot krav om at utskilleren skal tømmes før 70 % av 

oppsamlingskapasiteten er oppbrukt, samt krav om tømming av sandfang når 50 % av volumet er fylt 

opp. Dette er i henhold til anbefalinger i NORVAR rapport 156/2007, som har fokus på å sikre drift av 
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oljeutskilleranlegg og klarere krav til når det er behov for økt tømmefrekvens av oljeutskiller og 

sandfang. 

Merk: Virksomheter som jevnlig overholder grenseverdiene over lengere perioder har anledning til å 

søke hos kommunen om mindre hyppig tømming. Virksomheter kan ikke ta denne avgjørelsen uten 

tillatelse av kommunen. 

 

Bestemmelser om kjemisk oksygenforbruk (KOF) i kommunens gebyrforskrift 

Bestemmelser om gebyr for KOF-verdier over 600 mg/l finnes nå kun i kommunens forskrift om vann- 

og avløpsgebyrer. Hensikten med dette er å knytte gebyrrelatert informasjon til forskriften som 

omhandler gebyrer. 

I praksis skal virksomhetene fortsatt teste avløpsvannet for KOF minimum 2 ganger i året. Tillegg i 

årsgebyr beregnes som beskrevet i gebyrforskriften. 

 

Bortfall av grenseverdier for stoffer 

Tidligere forskrift inkluderte grenseverdier for metaller som var lave og vanskelig for enkelte 

virksomheter å overholde, uten å gjennomføre kostbare tiltak. Årsaken til dette er blant annet 

utlekking av metalloverflater, deriblant sink fra rustbeskyttende overflater. 

Revidert forskrift fjerner grenseverdiene til metaller, og erstatter dette med et krav om overvåkning 

og begrensning av utslipp. Virksomhetene skal derfor ta grep for å minimere utslipp/påslipp av 

metaller i størst mulig grad. 

 

Krav til prøvetakningskum 

Tidligere forskrift stilte krav til muligheten om å ta representative prøver. Den reviderte forskriften 

spesifiserer dette med et krav om å installere prøvetakningskum, der det ikke er mulig å hente ut 

representativ prøve på annen måte. Det er åpent for unntak fra kravet dersom spesielle forhold 

tilsier at det er urimelig å kreve installasjon av prøvetakningskum. 

 

Krav til dokumentasjon 

Tidligere forskrift stilte krav om årsrapportering fra virksomhetene. Manglende og mangelfull 

rapportering fra virksomheter har krevd mye tid og oppfølgning fra kommunen.  

Revidert forskrift krever i stedet løpende dokumentasjon av tømme-, service- og analyserapporter. 

Det åpnes for at serviceansvarlig sender dokumentasjon direkte til kommunen, fremfor gjennom 

virksomheten. Dette tillater kommunen å gi raskere tilbakemelding til virksomhetene der det 

oppdages feil på utskiller. Endringene er også med på å redusere behovet for å etterspørre 

dokumentasjon fra virksomhetene. 

Merk: I medhold av forskriften kan kommunen i enkeltvedtak kreve at virksomheter sender inn 

årsrapport, der vi vurderer det nødvendig. 
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Krav til vannmåler 

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer har bestemmelse om at virksomheter med påslipp 

av avløpsvann med avvikende sammensetning, skal ha egen vannmåler for å dokumentere 

gebyrpliktig vannforbruk til utskiller. Kommunen erfarer at flere virksomheter ikke har fulgt opp 

dette kravet.  

Dersom vannforbruk til utskiller ikke måles, må kommunen stipulere gebyrpliktig vannforbruk basert 

på gjennomsnittlig forbruk ved liknende virksomheter. Dette kan medføre at virksomheter får et 

høyere gebyrpliktig vannforbruk enn hva som er reelt. Kommunen oppfordrer alle virksomheter til å 

få rett antall vannmålere på plass. 

Vannmåler til utskiller skal bestilles og registreres hos kommunen. Mer informasjon om vannmålere 

finnes på Ullensaker kommune sine nettsider. 

 

Mindre endringer i forskriften: 

• Forbud mot å tilføre mikroorganismer og enzymer i utskilleranlegg 

• Bortfall av krav om at anvendte kjemikalier skal være dokumentert miljøvennlige 

(substitusjonsplikten i produktkontrolloven vil fortsatt gjelde). 

• Krav til tømming og fjerning av anlegg som permanent tas ut av bruk. 

• Krav til analyser av flyktige forbindelser. 

• Det presiseres at grenseverdiene for tillegg i årsgebyr ikke er en grense for virksomhetens 

påslipp, men en grense for når kommunen kan kreve tillegg i årsgebyr. 

 

For mer informasjon om revidert forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Ullensaker 

kommune, se lenker øverst i dokumentet. 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

Fredrik Rustøen 

Rådgiver næring- og industripåslipp 

 

Ullensaker kommune 

Forvaltning, renovasjon og gebyr 

 


