
KRISTIANSAND INGENIØRVESEN 

SØKNAD OM PÅSLIPPSTILLATELSE                                                                  
TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT I KRISTIANSAND 

 

Skjema for restauranter, storkjøkken, gatekjøkken, kolonialbutikker med grill og så videre   

Se forurensningsforskriften § 15A-4 (påslipp til offentlig avløpsnett) for mer informasjon. 
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Virksomhetens navn:   Organisasjonsnummer:   

Anleggsadresse:  Gårdsnr.  Bruksnr.  

Postadresse:  Postnr.  Telefon:  

Kontaktperson:   Epost:  

Kort beskrivelse av virksomhet:   
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Søknad gjelder ☐ EKS. ANLEGG ☐ NYTT ANLEGG  ☐ ØKNING I UTSLIPP (>25%)                                                    ☐ ANNET: 

Vannforbruk totalt for virksomheten:   Årlig mengde fettholdig avløpsvann:   Estimeres for nye anlegg 

Hvor og hvordan oppstår fettholdig avløpsvann ved deres virksomhet? 
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Fettholdig avløpsvann føres via: 

☐ Spillvannsledning 

til: 

☐ Offentlig avløpsnett 

☐ Overvannsledning ☐ Naturlig resipient (elv, bekk, sjø, innsjø) 

☐ Annet (beskriv): ☐ Grunn / terreng 

  ☐ Annet (beskriv): 
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Forbehandling av avløpsvann: ☐ FETTAVSKILLER ☐ OLJEUTSKILLER ☐ ANNET: 

Rensetrinn fabrikant:   Type / modell:   Kapasitet (l/s):   

Dersom renseinnretning for fett er fettavskiller, er denne dimensjonert i henhold til NS-EN 1825-1 & NS-EN 1825-2? JA  ☐  /  NEI ☐ 

Har renseinnretning prøvetakingskum? JA  ☐  /  NEI ☐ Har renseinnretning automatisk nivåalarm? JA  ☐  /  NEI ☐ 

Tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann via fettavskiller gis på vilkår at virksomheten inngår serviceavtale med godkjente firma(er) som: 

    a) tømmer og kontrollerer oljeutskiller så ofte som nødvendig for at virksomheten skal møte konsentrasjonskrav til 150 mg/l fett i avløpsvann 

    b) tar minst  årlig prøve av fettholdig avløpsvann for å undersøke etterfølgelse av konsentrasjonskrav til 150 mg/l fett i avløpsvann 

Tømming- / tilstandskontroll og prøvetaking skal dokumenteres med rapporter som skal sendes til Ingeniørvesenet. 

Navn på firma(er) som det inngås serviceavtale med:   
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1. Situasjonskart som viser plassering av avløpsanlegg og utslippsted i målestokk 1:1000 eller større ☐ 

2. Dokumentasjon av driftsrutiner for påslipp og renseinnretning(er) ☐ 

3. Ev. serviceavtale(r) om tømming og vedlikehold av renseinnretning og prøvetaking ☐ 

4. Samtykke fra plan-, bygg- og oppmålingsetaten dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven ☐ 

5. Annet (beskriv): ☐ 
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Dato: 

Stilling:   

NB! Dersom det finnes spesielle forhold kommunen burde vite om, beskriv dette i et vedlegg. Tilknytning av fettavskiller til offentlig nett krever også egen søknad. 
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