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    Nannestad kommune 
  Kommunalteknikk 

   

 

 

 
SØKNAD OM PÅSLIPP/UTSLIPP TILLATELSE AV OLJE- OG/ELLER 
FETTHOLDIG AVLØPSVANN I NANNESTAD KOMMUNE 
 
I henhold til forurensningslovens § 24 er kommunen ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg 
som eies av kommunen. Dette ansvaret gir også kommunen rett til å stille nødvendige krav til påslipp 
fra virksomheter til de kommunale avløpsanleggene. 
 
Med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15, 15A har Nannestad kommune utarbeidet forskrift 
«Forskrift  om  olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune. Kommunens forskrift trådde 
i kraft den 11.02.2014. Krav til avløpsvann fra virksomheter enn det som omfattes av kommunens 
forskrift, skal følge krav i forurensningsforskriftens Kapittel 15A.  
 
Slike krav kan stilles selv om forurensningsmyndighetene, og Fylkesmannen, har stilt lempeligere 
krav. Strengere krav kan være nødvendig for beskyttelse av avløpsanleggene, slamkvaliteten og for 
overholdelse av kommunens egen utslippstillatelse. 
 
Alt forurenset prosessavløpsvann og virksomhetens sanitæravløpsvann skal ledes til kommunens 
spillvannsnett. Rent kjølevann skal ledes til overvannsnettet, og dette vannet skal ikke inneholde 
skadelige stoffer. Med skadelige stoffer menes også uønsket høy temperatur. 
 

Ansvarlig:  

Organisasjonsnummer:  

Bransje (i henhold til SSB):  

Grunneiers navn:  

Gårds-/bruksnummer:  

Adresse:  

Postadresse:  

Poststed:  

Telefon:  

Mobil:  

E-post:  

Kontaktperson / konsulent:  

 

 Utslippstillatelse er gitt av forurensningsmyndigheter eller Fylkesmannen (må i så fall vedlegges 
søknaden). 

Søknaden gjelder 

Eksisterende anlegg  
Nytt anlegg  
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Økt påslipp/utslipp < 25 %  
Bruksendring av eksisterende  
Anlegg utenom kommunalt nett  
 

Beskrivelse av type renseløsning: prinsipptegninger, beskrivelser og godkjenninger vedlegges 

Oljeutskiller  Type/modell:  Størrelse/m
3
  

Fettutskiller  Type/modell:  Størrelse/m
3
  

Annet  Type/modell:  Størrelse/m
3
  

 

Beskrivelse av bedriftens virksomhet og produksjon 

Bensinstasjon  Restaurant  
Motorverksted  Kantine, storkjøkken  
Bussterminal  Gatekjøkken / Hamburgerbar / Kiosk  
Verksted og klargjøringssentral  Kafé / Konditori  
Understellbehandling  Hotellkjøkken  
Vaskehall / Frittstående selvvask  Slakteri / Kjøttforedlingsbedrifter  
  Matbutikker med steke / grillavdeling   
Annet beskriv:  Annet beskriv:  
 
 
 
 

 
 

 

Vedlegg: 

Tegninger av installasjonen og prøvetakingskum  

Avtale med eksternt firma for prøvetaking og driftskontroll § 6-2  

Kart over virksomheten inkl. plan over avløpssituasjonen og  
Tilknytningspunkt på offentlig nett. Målestokk 1:1000 eller større. 

 

Kart som viser hvor installasjonen er plassert.  

Grunneier og andre interesser som antas å bli berørt av etableringen er 
informert § 3-3 

 

 

Annet: 

 
 
 
 
 
 
 

Søker har gjort seg kjent med vilkårene og de plikter som medfølger påslipptillatelse. 

Dato / sted: 
 
 

Underskrift: 

 


