Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
Lovverk: forurensingsforskrifter kap 15,
Søknad om utslipp skal inneholde:
§ 15-4. Søknad om tillatelse
Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal
den ansvarlige sørge for at
1) det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for
kommunens behandling, herunder:
a) den ansvarliges navn og adresse,
b) om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 15-7 eller om det søkes om å
fravike disse kravene,
c) dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
d) plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:1000 eller større,
e) beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann,
f) interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til
drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
g) oversikt over hvem som skal varsles, og
h) samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter planog bygningsloven.
2) eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av
varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå
at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.
3) søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at
varselbrev er sendt og eventuelle uttalelser.
Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift.

§ 15-5. Behandling av søknad
Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 15-7 skal avgjøres av kommunen innen seks uker.
Dersom kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er
grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen
utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp med krav som fraviker § 15-7 skal avgjøres uten ugrunnet
opphold.
Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 15-7, herunder fastsette krav
til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med §
15-7, kan kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og
dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal
fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med
de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.
Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapitlet med
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at fullstendig søknad er sendt kommunen, eller innstilles
arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt,
må ny søknad sendes inn.
0 Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007).

§ 15-6. Lokal forskrift
Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige
forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 15-7.
§ 15-7. Utslipp
Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.
Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert
for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.
Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold.
Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.
Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye
renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene.
Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder
med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.
§ 15-8. Endring og omgjøring av tillatelse
Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om
nødvendig kalle tillatelsen tilbake.
§ 15-9. Klage
Enkeltvedtak truffet i medhold av dette kapitlet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av
kommuneloven, kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. forurensningsloven § 85
annet ledd. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er Fylkesmannen klageinstans.
§ 15-10. Forholdet til eksisterende utslipp
Tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende
forskrifter før 1. januar 2007, er fortsatt gjeldende med følgende endring:
a) § 15-7 erstatter tillatelsens krav til utslipp fra 31. desember 2007, dersom tillatelsens krav til
rensing er mer lempelig enn rensekravene i § 15-7.
0 Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007).

Krav til utslipp av fettavskiller
Lovverk: Kap 15A4
§ 15A-4. Påslipp til offentlig avløpsnett
I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet kan kommunen i
enkeltvedtak eller i forskrift ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet fastsette krav om:
a) innhold i og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt,
b) fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår,
c) tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann,
d) varsling av unormale påslipp av avløpsvann, og

e) utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer.
Krav i medhold av første ledd kan kun fastsettes for å sikre at:
1) avløpsanlegget kan overholde utslippskrav,
2) avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades,
3) driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres,
4) avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte, eller
5) helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget beskyttes.
Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger og anlegg som benyttes i handel,
industri, transport, herunder veger, og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger.
Kommunen kan i forskrift fastsette søknadssystem med standardkrav for nye påslipp fra virksomhet eller
påslipp fra virksomhet som økes vesentlig og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette.
Kommunen kan i forskrift forby påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og
husholdning. Slike påslipp er forbudt fra 1. januar 2007 såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra
forbudet.

