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Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra af-
løbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer i afløbssy-
stem eller på renseanlægget. Retningslinjen giver overblik over 
de mange krav, der skal tages hensyn til ved etablering af et 
olieudskilleranlæg. 

Benzinudskillere
Skal normalt anbringes ved:
• Afløb fra virksomheder, hvor der anvendes benzin i produk-

tionen.
• Afløb fra pladser, hvor der påfyldes benzin til stationære 

tankanlæg.
• Afløb fra pladser, hvor der påfyldes benzin på privatvogne.

Olieudskillere
Skal normalt anbringes ved:
• Afløb fra virksomheder, hvor der anvendes olie i produktio-

nen.
• Afløb fra pladser, hvor der påfyldes olie til stationære tank-

anlæg.
• Afløb fra pladser, hvor der påfyldes dieselolie på privatvog-

ne.
• Afløb fra vaskepladser for motorkøretøjer.
• Afløb fra autoværksteder.
• Afløb fra garager og parkeringshuse.
• Afløb fra oplags- og rensepladser for autoskrot.

Etablering af en olie- og benzinudskiller kræver byggetilladelse. 
Byggetilladelse søges ved Teknisk Forvaltning. I forbindelse med 
byggetilladelse vil Teknisk Forvaltning vurdere, på hvilke vilkår 
tilslutning til offentlig spildevandskloak kan finde sted.

Formål med retningslinjen 
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1. Afløbsinstallationer
• Olie- og benzinudskilleranlæg må kun tilføres spildevand 

med indhold af olie, benzin og lignende produkter.
• Udskillere og sandfang bør anbringes udenfor afgræns-

ningen af en vaske-, påfyldnings- eller optankningsplads. 
Såfremt disse anbringes indenfor pladsens afgrænsning, 
skal der eventuelt træffes ekstra foranstaltninger mod ned-
trængning af vaskevand eller lignende gennem dæksler el-
ler mod belastning fra køretøjer. Udskillere, sand-/slamfang 
og prøvetagningsbrønd skal være tilgængelige for tilsyn og 
tømning.

• Der må ikke tilføres sanitært spildevand, animalsk fedthol-
digt spildevand eller lignende til olie- og benzinudskilleran-
læg.

• Installationer som afleder tagvand eller vand fra overflader, 
hvor der ikke forekommer spild af olie eller benzin må ikke 
tilsluttes olie- eller benzinudskiller.

• Der må ikke anbringes vandlåse i afløbssystemet før udskil-
leren.

• Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester 
i henhold til de til enhver tid gældende normer for afløbsin-
stallationer.

2. Ledningssystem
• Ledningsanlæg før udskilleren må ikke samles med mate-

rialer, der kan tage skade af olie- og benzinprodukter, eller 
detergenter. Derfor kan samlinger med asfaltstøbninger og 
visse typer af gummiringe ikke anvendes.

• Undgå pumpning på tilløbssiden af hensyn til udskillelse i 
pumpebrønden samt udskillerens funktion (pumpning kan 
emulgere olien og vanskeliggøre udskilning).

• Tilløbsledninger skal udføres med mindst 20 o/oo fald for at 
forebygge tilstopning.

   
   

  
Krav til ledningssystem og udskiller
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3. Sandfang
Udskillerfunktionen i en olie- eller benzinudskiller afhænger af 
størrelse og udformning af sandfang før udskilleren. Derfor skal 
der i forbindelse med olie- eller benzinudskiller etableres sand-
fang, med mindre andet er aftalt med Kommunen.
• Sandfang bør placeres udendørs.
• Der må ikke være vandlås på sandfang før udskiller.
• Der skal være dykket tilløb for at undgå ophvirvling af bund-

fældet materiale.
• Sandfang skal være korrekt dimensioneret (se bilag 1). Ved 

etablering af sandfang skal dimensioneringsberegninger 
fremsendes til Industriteamet i Natur- og Miljøforvaltnin-
gen.

4. Udskillere
• Fabriksfremstillede olie- og benzinudskillere skal være VA-

godkendte. 
• Udskilleren skal sikres mod tømning ved hævertvirkning. 

Dette kan gøres ved udluftning af udskillerens afløbsled-
ning.

• Udskilleren skal være helstøbt og tæt. Til tætning af for-
højningsstykker op til brønddækslet, skal anvendes et tæt-
ningsmiddel, der er vandtæt og modstandsdygtigt overfor 
mineralske olier og detergenter.

• Producenten af udskillere skal garantere, at udskillere har 
en effekt, således at der maksimalt er et udslip på 5 ppm 
(højst 5 mg olie per liter i udløbsvandet) af den tilledte olie 
og benzin. Dette svarer til klasse I. Kommunen kan undta-
gelsesvis give dispensation.

• Olieudskillere bør så vidt muligt etableres udendørs, mens 
benzinudskillere skal anbringes udendørs. Olieudskillere skal 
ikke udluftes. Benzinudskillere skal udluftes på tilløbssiden 
for at forhindre, at benzindampe gennem tilløbet trænger 
ind i bygninger. Udluftningsledningen må ikke være fælles 
med andre udluftninger.
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• Udskillere skal forsynes med tæt dæksel uden gennemgå-
ende nøglehuller. Dækslet må ikke fastholdes. Dæksler skal 
udføres i et materiale, som kan modstå de belastninger det 
udsættes for, og skal monteres efter leverandørens anvis-
ninger. Dæksler skal endvidere understøttes således, at den 
påførte vægt føres væk fra udskilleren.

• Udskilleren skal være forsynet med en alarm, der træder i 
funktion, når 70% af udskillerens opsamlingskapacitet er 
nået (70% af den maksimale lagtykkelse). Alarmen skal på 
udskillere med koalescensfilter være anbragt på afløbssiden 
fra filteret. Udskillere med koalescensfilter skal ydermere 
have en overløbsalarm på tilløbssiden (før passage gennem 
filteret).

• Olieudskilleren skal være korrekt dimensioneret udfra kend-
skab til spildevandets karakter (se bilag 1). Ved nyetablering 
eller udskiftning af udskillere skal dimensioneringsbereg-
ninger samt oplysninger om arbejdsprocesser, forurenende 
stoffer og revideret kloakplan med tilslutningssted på det 
kommunale kloaksystem fremsendes til Industriteamet i 
Natur- og Miljøforvaltningen, der skal godkende projektet, 
før etablering kan påbegyndes.

5. Prøvetagningsbrønd
Udløbet fra udskilleren skal passere en prøvetagningsbrønd, så-
ledes det er muligt at udtage prøver af spildevandet. Prøve-
tagningsbrønden må ikke være placeret mere end 5 meter fra 
udskilleren. 
• Udtagning af olieholdige spildevandsprøver skal kunne ske i 

en frit faldende stråle. Tilløbsledningen skal derfor – i strid 
med sædvanlig kloakpraktik – stikke et par centimeter ind 
i brønden, ligesom der skal være en højdeforskel på mini-
mum 20 cm i ind- og udløb.

• Prøvetagningsbrønden skal have en diameter på mindst 400 mm.
• Prøvetagningsbrønden skal forsynes med et tæt dæksel. 

Dækslet må ikke fastholdes.
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6. Tilsyn og tømning
Der skal med jævne mellemrum føres tilsyn med udskilleran-
lægget. Ved nyanlagte udskillere føres tilsyn hver uge indtil et 
erfaringsgrundlag er bygget op. Ved tilsynet pejles hhv. sand-
fang og udskiller.

Den ansvarlige for brugen af et udskilleranlæg skal regelmæs-
sigt foranstalte kontrol af følgende:
• At forudsætningerne for anlæggets dimensionering overhol-

des.
• At udskillerens alarm fungerer hensigtsmæssigt.
• At udskilleren ikke har opsamlet mere end ¾ af opsamlings-

volumenet. I modsat fald skal ekstra tømning rekvireres.
• At sandfang ikke er mere end ¾ fyldt. I modsat fald skal 

ekstra tømning rekvireres.
• At udskilleren fyldes med vand igen efter tømning.

Resultaterne indføres i en driftsjournal. Driftsjournalen opbe-
vares på virksomheden i mindst 5 år og kunne fremvises ved 
eventuelle miljøtilsyn. Information om pejleudstyr er påtrykt 
driftsjournalblad bag i vejledningen. Ønskes yderligere infor-
mation om tilsyn og pejleudstyr, kan henvendelse ske til Natur- 
og Miljøforvaltningen. 

Olie- og benzinudskillere skal tilmeldes den kommunale tøm-
ningsordning. Industriteamet i Natur- og Miljøforvaltningen til-
melder den enkelte olieudskiller til ordningen. Ved afmelding 
fra tømningsordningen, som først kan ske, når udskilleren ikke 
længere anvendes, skal ekstra bundtømning rekvireres.
Krav til ledningssystem og udskiller4. Opbe-

varing af olie i en typegodkendt 
indendørs tank typegodkendte tanke5. Op-
bevaring af olie i en typegodkendt udendørs 

tank 
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Bilag 1
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Spørgsmål vedr. opbevaring og håndtering af 
olie og kemikalier kan rettes til:

Natur- og Miljøforvaltningen
Vedelsgade 17, Vejle
tlf.: 76 81 00 00

Post sendes til Skolegade 1, 7100 Vejle

Retningslinjen er vedtaget af 
Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune 
den 9. juni 2010.


