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Veileder for søknad om utslipp/påslipp av fettholdig 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 15A-4.  

Påslipp av fettholdig avløpsvann og installering av fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som 
skal godkjennes av kommunen. 

Kommune kan fastsette krav i medhold av § 15A-4 for påslipp etablert før 1.januar 2006.  

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 fettutskiller 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 fettholdig avløpsvann på kommunalt nett. Behandles 
etter forurensningsforskriften 15A. Dersom 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 fettutskilleren. Behandles etter plan- og bygningsloven  
§ 20-1.  
 

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

 



 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: postmottak@ototen.no 
Postboks 24, 2851 Lena Rådhusgata 20, 2850 Lena 61 14 15 00 964949859 https://www.ototen.no/ 
 

1) Søknad om påslippstillatelse   

Fyll ut kommunens eget søknadsskjema. Søknaden til kommunen skal ha følgende innhold 
og vedlegg: 

a) Informasjon om plassering: 

For utvendig plassert fettutskiller: 
• Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av: 
• Fettutskillers plassering i forhold til bygninger 
• Tilknytningspunkt til offentlig nett 

 

For innvendig plassert fettutskiller: 

• Skisse/plantegning over innvendig plassering av fettutskiller 
• Skisse over alle sluk og kjøkkeninstallasjoner som drenerer til fettutskiller 

 

b) Dimensjoneringsgrunnlag for fettutskiller 
c) 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) 
c) Nabovarsel (byggesaksblankett 5155 og 5156) 
d) Situasjonskart  
e) 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 fettholdig avløpsvann til Østre Toten kommunes avløpsnett» 

 


