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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.
Krav til rensing av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt nett i Lenvik
kommune skal følge krav i Forurensningsforskriften. Strengere krav kan være nødvendig
for overholdelse av kommunens egen utslippstillatelse.

1.
GENERELT

På grunnlag av denne søknaden vil Lenvik kommune vurdere om det er tilstrekkelig med
en tillatelse i vedtaksform eller om det er nødvendig med egen avtale om tilknytning til
kommunalt avløpsanlegg. Alt forurenset prosessavløpsvann og virksomhetens
sanitæravløpsvann skal ledes til kommunens spillvannsnett. Rent kjølevann skal ledes til
overvannsnettet og skal ikke inneholde skadelige stoffer. Med skadelige stoffer menes
også uønsket høy temperatur.
Kravet gjelder for nyetablerte og eksisterende virksomheter, og ved endring av
eksisterende virksomheter.
Se forurensningsforskriften § 15 (påslipp til offentlig avløpsnett) for mer informasjon.
Gjelder: Nytt anlegg

2.
EIENDOM

Gnr

Bnr

Eksisterende anlegg

Festenummer

Navn

Organisasjonsnr.

Kontaktperson

E-postadresse

Postadresse

Postnr.

Endring/vesentlig økning <25%

Evt.

Telefon

Poststed

Beskrivelse av bedriftens virksomhet og produksjon

3.
VIRKSOMHET

Bensinstasjon

Restaurant

Motorverksted

Kantine

Bussterminal

Gatekjøkken/Hamburgebar/Kiosk

Verksted og Klargjøring sentral

Kafeer/Konditori

Understellsbehandling

Hotellkjøkken

Vaskehall/Frittstående selvvask

Slakteri/kjøttforedling

Servicehall/Smørehall

Matbutikker med steke/grillavd.

Fjerning av rustbeskyttelse

Fiske-/friteringsbedrifter, Røkerier
Sykehjem, institusjoner med kantine/kjøkken

Annet beskriv:

Annet beskriv:

Utslippstillatelse er gitt av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen (må i så fall vedlegges
søknaden)
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Tillatelse til påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann via avskiller gis på vilkår at
oljeutskiller dimensjonert i henhold NS-EN 858-1 & NS-EN 858-2, NOVAR 156(2007), VA/miljø blad 22, 120
fettavskiller dimensjonert i henhold NS-EN 1825-1 & NS-EN 1825-1, VA/miljø blad
23,118.
Krav til fettutskillere (utløpsvann):
Max. temperatur 30 C; Max. fettinnhold: 150 mg/l, minimum 3 tømminger per år
Krav til oljeutskillere (utløpsvann):
Max. temperatur 45 C; Max. oljeinnhold: 50 mg/l, minimum 1 tømming per år.
Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde olje/fett er liten
overtid.
4.
Tømming-/tilstandskontroll og prøvetaking skal dokumenteres med rapporter som skal
RENSELØSNING sendes til kommune.
Kommune kan endre/sette ekstra kraver i enkelte tilfelle.
Forbehandling av avløpsvann:
Oljeutskiller:

Type/modell:

NS

Størrelse/m3

Fettutskiller:

Type/modell:

NS

Størrelse/m3

Annet:

Type/modell:

NS

Størrelse/m3

Navn på firma(er) som det inngås serviceavtale med:

1. Tegninger av installasjoner og prøvetakings kum

5.
VEDLEGG

2. Beskrivelse av driftsrutiner inkludert avtale med ekstern
firma for prøvetaking og driftskontroll
3. Kart over virksomhet inkl. plan over avløps-/overvannsituasjoner
og tilknytningspunkt på offentlig nett 1:500 eller større
4. Kart hvor installasjoner er plassert 1:500 eller større
5. Grunneier og andre interesser som antas å bli berørt
av etableringen er informert
6. Dokument på dimensjonering jf se p.4

6.
ANNET

Søker har gjort seg kjent med vilkårene i forskriftene og de plikter som medfølger påslippstillatelse.

Dato

Navn

Bedrift
E-post

Tlf

