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Veileder for søknad om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann i 
Østre Toten kommune 

 

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold 
av forurensningsforskriften 15-5.  

Påslipp av oljeholdig avløpsvann og installering av oljeutskiller er et søknadspliktig tiltak som 
skal godkjennes av kommunen. 

Utslipp etablert før 1.januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av 
forurensningsforskriften 15-10. 

Virksomheten kan ikke sette i gang påslippet før tillatelse er gitt, og eventuelle krav til 
sluttdokumentasjon er sendt inn og godkjent. 

Registrert foretak må stå som ansvarlig søker for tiltaket jamfør plan- og bygningsloven  
§ 20-3. For å få installert oljeutskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør 
av fettutskillere som kan står som ansvarlig søker for tiltaket. De vil hjelpe deg med 
dimensjonering, plassering og søknad. 
 
Krav til søknaden:  
Ved søknad om etablering av oljeutskiller/økning i eksisterende utslipp/påslipp, er det totalt 
tre søknader som må innleveres. Søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven og 
forurensningsforskriften, samordnes jamfør forurensingsforskriften § 15-5, 3. ledd. 

 

1) Søknad om påslippstillatelse.  
For å få lov til å slippe renset oljeholdig avløpsvann på kommunalt nett. Behandles 
etter forurensningsforskriften § 15-3 og 15-7. 
Om utslippet skal gå til infiltrasjon i stedegne masser, behandles søknaden etter 
samme prinsipper som for spredt avløp. 
 

2) Søknad om tillatelse til tiltak.  
For å få lov til å installere/grave ned oljeutskilleren. Behandles etter plan- og 
bygningsloven § 20-1.  
 

3) Grave- og sanitærmelding. 
       For tilknytning til kommunalt nett. Behandles etter Standard abonnementsvilkår for     
       vann og avløp. 
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1) Søknad om påslippstillatelse   

Fyll ut kommunens eget søknadsskjema. Merk at forurensningsforskriften § 15-4 stiller krav 
om dokumentasjon på følgende:  

a) Virksomhetens navn og adresse  

b) Søkes det etter § 15-7 eller søkes det om å fravike disse kravene? 

    § 15-7 krever:  

1. Dimensjoneringsgrunnlag  
2. Oppholdstid, min. 1 time 
3. Koalesensfilter 
4. Maksimalt utslipp, 50mg/l 
5. Automatisk nivåalarm for tømming.  

c) Dokumentasjon på utslippets drift og etablering  

Drift:  
1. Driftsjournal 
2. Prøvetaking og rutiner på dette 
3. Beskriv kjemikaliebruk 
4. Godkjent hurtigseparerende kjemikalier 
5. Tømming 1 gang pr. år + etter behov 

 
Etablering: 

1. Beskrivelse av valgt oljeutskiller 
2. Datablad og godkjenninger 
3. Tekniske data 

 

d) Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart (normalt skal utslippet fra    
     oljeutskilleren ledes til kommunal spillvannsledning)  
 
e) Beskrivelse av utslippssted og mengde. Oppgis i liter/sekund (mengde til kommunal    
    ledning)  
 
f) Berørte interesser som drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet 

g) Oversikt over hvem som skal varsles. Fra berørte interesser i f) 

h) Samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelig planer 
etter plan og bygningsloven 
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Søknaden skal vedlegges serviceavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge 
parter 

 

2) Søknad om tillatelse til tiltak 

a) Standardskjema for ”Søknad om tillatelse til tiltak” (byggesaksblankett 5174) 

b) Erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig foretak (SØK, PRO, UTF) (byggesaksblankett 5181) 

b) Nabovarsel (byggesaksblankett 5155 og 5156) 

c) Situasjonskart med følgende inntegnet:  

1. Hvilket område det skal oppsamles oljeholdig vann fra 
2. Sandfang 
3. Oljeutskiller 
4. Spillvannsledninger 
5. Overvannsledninger 
6. Vannledninger 
7. Vannmåler 
8. Tilbakeslagsventil på vannledningen 
9. Kummer 
10. Kommunal tilkobling.  

 
Berører arbeidet bare en liten del av en stor eiendom tegner man inn det som er relevant for 
søknaden 
  
d) Gjennomføringsplan (byggesaksblankett 5185) 
 
3) Grave- og sanitærmelding – tilknytning til kommunalt avløpsnett  
Før oppstart av graving skal det sendes inn søknad om tiltak, og en gravemelding via 
gravemelding.no. 

Tiltakshaver eller utførende entreprenør må ha gyldig ADK1-sertifikat. 

 

 

 

Se også: «Vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann til Østre Toten kommunes avløpsnett» 

 


