Olieudskilleranlæg
Retningslinjer

Autoriseret kloakmester
Et olieudskilleranlæg må kun etableres af en autoriseret kloakmester.

Retningslinjer for olieudskiller
Formål
Formålet med disse retningslinjer er
at sikre en optimal indretning og drift
af olieudskilleranlæg.
Etablering af olieudskilleranlæg
Etablering, udskiftning eller flytning af
olieudskilleranlæg kræver en spildevandstilladelse og kan i visse tilfælde
også kræve en anmeldelse til kommunens byggesags kontor.
Blanketter findes på virk.dk
Hvor skal der etableres olieudskilleranlæg?
Der skal etableres olieudskiller hvor
der er olieholdigt spildevand f.eks. i
forbindelse med en vaskehal eller en
vaskeplads.
Hvad er et olieudskilleranlæg?
Et olieudskilleranlæg består af
 Sandfang
 Olieudskiller
 Prøvetagningsbrønd
Dimensioneringskrav
Der er altid virksomhedsejeren der
har ansvaret for at olieudskilleren er
dimensioneret efter de aktiviteter
der foregår på virksomheden.
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Tæthedsprøvning af olieudskiller
Alle nye anlæg skal tæthedsprøves
inden ibrugtagning. Tæthedsprøvning skal udføres af autoriseret kloakmester.
Det anbefales at olieudskilleren tæthedsprøves mindst hvert 5. år. Ved
mistanke om utæthed bør den altid
tæthedsprøves.
Kontrol af olieudskilleranlæg
Olieudskilleranlægget inspiceres for
synlige fejl og mangler mindst en
gang om året. Bundtømning af olieudskilleranlægget sker efter behov –
dog minimum hver 3. år. Olieudskilleranlægget skal være tilmeldt
kommunens tømningsordning.
Anvendes olieudskilleren ikke
Anvendes olieudskilleranlægget
ikke, kan Nordfyns kommune give
tilladelse til, at udskilleren afblændes, sløjfes.
Ved sløjfning og afblænding skal
olieudskilleranlæg bundtømmes, og
tilløb skal afproppes. Afpropningen
skal foretages af autoriseret kloakmester. Ejeren/brugeren skal sende
dokumentation for sløjfning til kommunen.

Krav til ældre olieudskilleranlæg

Ældre olieudskilleranlæg kan stadig
bruges, hvis anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt. Dog kan Natur
og Miljø ved mistanke om utæthed,
kræve ændringer.
Drift
Virksomheden skal løbende føre
kontrol med at udskiller og sandfang
fungerer efter hensigten, og sørge
for, at olieudskilleren altid er vandfyldt.
Virksomheden er ansvarlig for at
udskilleren straks fyldes med vand
efter tømning.
Hvis den planlagte tømningsfrekvens
ikke er nok skal der rekvireres ekstra
tømning. Ekstra tømning kan rekvireres hos Modtagestation Fyn I/S (MOTAS) på tlf. 76 20 13 00.
Vedligehold
 Olieudskilleren skal tømmes og
visuelt kontrolleres med maks. 12
måneders interval, eller når ca.
70 % af opsamlingskapaciteten er
opbrugt.
 Sandfanget skal tømmes, når det
er halvt fyldt.
 Hvis der er monteret alarm i olieudskilleren skal hængeføler og
kabler rengøres jævnligt og som
minimum ved den årlige tømning.
 Filtre skal rengøres/udskiftes efter
leverandøranvisningen.


Ansvar
Det er altid ejeren/brugerens ansvar
at udskilleranlægget fungerer korrekt og miljømæssigt forsvarligt.
I værste fald kan effekten blive så
dårlig at der bliver ledt olieholdigt
vand videre til kloaknettet hvor det
kan skade rensningsanlægget eller
vanløbet.
Uheld
I tilfælde af spild eller uheld, hvor der
er risiko for udledning af olie til kloaksystemet eller jord og grundvand.
 Forsøg at afværge forureningen
og dens spredning.
 Kontakt Alarmcentralen på 112.
 Orienter vandcenter Syd på telefon 63 13 23 33.

Ansøgningsskema kan hentes på
kommunens hjemmeside og på
virk.dk sendes til teknisk@nordfynskommune.dk
Spørgsmål kan rettes til Nordfyns
Kommune på tlf.: 64 82 82 82.

Olieudskilleren bør kontrolleres for
tæthed mindst hvert 5. år.
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Olieudskilleranlæg


Skal anmeldes til kommunen



Kræver spildevandstilladelse



Kræver regelmæssig vedligehold



Det er altid ejer/brugers ansvar at anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
www.nordfynskommune.dk
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