
Hvem gjelder  

dette for? 

 

Du som driver: 

Bensinstasjon 

Vaskehall for kjøretøy 

Motorverksted 

Bussterminal 

Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, an-

leggsmaskiner og skinnegående materiell 

Anlegg for understellsbehandling 

 

må søke oss om utslippstillatelse. 

 

Andre virksomheter som: 

Parkeringshus med sluk i gulv 

Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy, meka-

niske verksteder, sorteringsanlegg eller andre som 

har utslipp av oljeholdig avløpsvann 

Fjernvarmesentraler 

 

må også søke men vil, istedenfor utslippstillatelse, få et 

vedtak om påslippskrav. 

 

Hva må du gjøre? 
 

 

Forhåndsuttalelse 

 

Dersom du skal installere ny oljeutskiller eller bytte ut 

den gamle, må du søke Plan– og bygningsetaten om 

tillatelse. Da må du først innhente en forhåndsuttalelse 

fra oss. Skjema anmodning om forhåndsuttalelse eller 

tillatelse finner du på vår nettside.  

 

 

Utslippstillatelse 

 

For å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig av-

løpsvann må du søke oss om utslippstillatelse. Skjema 

søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann 

finner du på vår nettside. Her finner du også informa-

sjon om tegning som skal legges ved søknaden, samt et 

eksempel på hvordan tegningen kan se ut. 

 

 

Tømming  

 

Oljeutskilleren skal tømmes minst en gang per år. Du 

må ha en skriftlig avtale med et firma med kompetanse 

på dette. Det skal også tas  prøve av vannet fra oljeut-

skiller for å dokumentere at du ligger under grense-

verdien på 50 mg olje/liter. 

 

 

 

Gi beskjed til oss dersom din virksomhet har: 

Byttet navn 

Blitt overdratt til ny eier 

Opphørt 

Flyttet til nye lokaler 

 

Hvorfor må du ha en  

oljeutskiller? 

 
Kravet til oljeutskiller er fastsatt i Forurensningsfor-

skriften, som sier at all forurensning skal begrenses. Det 

er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av olje-

holdig avløpsvann uten å være tilknyttet oljeutskiller, og  

uten å ha søkt kommunen om utslippstillatelse. 

 

Ingen ønsker  at olje slippes ut i naturen, elvene og fjor-

den. Det kan få store konsekvenser for det økologiske      

miljøet. Oljeholdig avløpsvann som går til rense-

anleggene kan forstyrre renseprosessen, som igjen fører 

til at vannet som ender opp i fjorden ikke er tilstrekkelig 

renset. Derfor skal alt oljeholdig avløpsvann renses i en 

oljeutskiller før det slippes ut. 

Slik får vi rent badevann og du bidrar til et renere miljø 

og trivelige omgivelser for alle. 

 

 



 

Vann– og avløpsetaten 

Postadresse: 

Postboks 4704 Sofienberg 

0506 Oslo 

Besøksadresse: 

Herslebs gate 5 

 

Telefon: 02 180 

E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no 

Internett: www.vav.oslo.kommune.no 

 

 

 

Her finner du mer informasjon med lenker til aktuelle  

sider og skjemaer: 

 

www.vav.oslo.kommune.no 

 

 

I menyen til venstre klikker du på følgende: 

 

1. Næringskunde 

2. Utslippsportalen 

 

Finn så din bransje. 

 

 

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. 

 

Hvordan fungerer en  

oljeutskiller? 
 

Vannet føres først til et sandfang hvor sand og partikler 

synker til bunns. Videre, i selve oljeutskilleren, vil oljen 

separeres fra vannet og flyte opp. Det rensede vannet   

ledes så  videre til avløpsnettet. 

 

 

 

Tilsyn 
 

Vi reiser ut på tilsyn for å kontrollere at oljeutskilleren din 

driftes og vedlikeholdes etter gjeldende regelverk. 

 

 

 

 

 

 

Oljeholdig avløpsvann 
 

  

Driver du en virksomhet som er eller 

skal være tilknyttet oljeutskiller? 

  

Her kan du lese mer om hva du må 

gjøre for å drive virksomhet med ut-

slipp av oljeholdig avløpsvann. 
 

 

   Oslo kommune 

   Vann– og avløpsetaten 


