Nullstill

Årsrapport for 20__
– utslipp og/eller påslipp avløpsvann fra næringsvirksomhet
Den som har virksomhet med annen type avløp enn fra toalett skal sende inn årsrapport til
kommunen. Dette skjemaet skal fylles ut av den som er ansvarlig for virksomheten og sendes til
kommunen innen 1. februar hvert år. Det skal sendes en årsrapport per utslipp/påslipp. Sørg for
at alle vedlegg som nevnes er lagt ved årsrapporten. Alle felter skal fylles ut. Er du usikker, skriv
«usikker» eller «mangler». Årsrapportering er et krav i tillatelsen som er gitt til utslipp og/eller
påslipp fra næringsvirksomhet. Skjema og vedlegg sendes til
postmottak@ullensaker.kommune.no
1. Informasjon om eier av virksomheten (kan være annen adresse enn punkt 2)
Navn:
Org.nr:
Postadresse:
Postnr:
Kontaktperson:
Poststed:
E-post
Tlfnr:
Fakturaadresse:
Del 2 – 6 skal fylles ut for hvert enkelt utslipp/påslipp som er beskrevet i tillatelsen.
2. Informasjon om virksomheten (stedet der virksomheten drives)
Adresse:
Gnr:
Sted (postnummer):
Bnr(/fnr):
Renseløsning:
Installert år:
Modell:
Størrelse:
3. Rapportering og egenvurdering av krav stilt i tillatelse
Drift og vedlikehold og dokumentasjon
Ja
Nei
Har bedriften gyldig avtale med godkjent firma for tømming og kontroll av utskilleren?
Har virksomheten behov for å redusere forurensning i avløpsvannet?
Tømming
Ja
Nei
Er utskillervolum fullstendig tømt og rengjort med varmt vann og trykk minst 1 gang
per år?
Har innvendig kontroll av utskiller vist feil eller mangler?
Hvor ofte må utskiller tømmes i løpet av året?
Antall:
Er utskiller tømt minimum 2 ganger per år?
Er utskilte masser sendt til godkjent mottak?
Er dokumentasjon på tømming vedlagt?
Prøvetaking og analyse
Ja
Nei
Hvor ofte må avløpsvannet prøvetas i løpet av året?
Antall:
Er det tatt prøve av avløpsvannet minst 2 ganger?
Er analyserapporter vedlagt årsrapporten? (resultater av prøvetaking skal
rapporteres i tabell 5).
Beredskaps- og varslingsplikt
Ja
Nei
Har det vært hendelser og/eller beredskapssituasjoner i forhold til utslippet og/eller
påslippet som skal varsles til kommunen?
Er disse hendelsene varslet kommunen?
Svarfelt i tabell 3 som er i samsvar med forskrift og krav er markert i grått. Dersom ditt svar på noen
av spørsmålene ovenfor er i hvitt felt, skal det legges ved en beskrivelse av årsak og tiltak.
4. Prøvetaking (i henhold til utslipp og/eller påslippstillatelse)
Ullensaker kommune
Besøksadresse:
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim
Telefon: 66 10 80 00

E-post:
postmottak@ullensaker.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

Bank: 8601.41.92400
Bank, skatt: 6345.06.02355
Org. nr.: 933 649 768 MVA

Hvor mange prøver er tatt i løpet av året?
Antall:
Analyseresultater
Parametere
Krav
Gjennomsnitt av analyser
Temperatur oljeutskiller
< 45 °C
Temperatur fettutskiller
< 30 °C
pH
5,5-8,5
Olje
< 20 mg/l
Fett
< 50 mg/l
2
Organisk stoff, KOF
< 600 mg/l
Bly
< 50 µg/l
Kadmium
< 5 µg/l
Krom
< 50 µg/l
Kvikksølv
< 2 µg/l
Nikkel
< 50 µg/l
Kobber
< 200 µg/l
Sink
< 500 µg/l
Nitrifikasjonshemming
< 50 %
Suspendert stoff
< 400 mg/l
Klorid
< 1000 mg/l
Sulfat
< 500 mg/l
Total fosfor
< 10 mg/l
Total nitrogen
< 60 mg/l
Andre krav (fyll inn)

Egenvurdering 1

1. Ved overskridelse av grenseverdi skal det markeres at det er lagt ved vedlegg for
egenvurdering av årsak og tiltak.
2. Ved overskridelse av grenseverdi for organisk stoff, KOF vil det bli ilagt tilleggsgebyr.
5. Tilleggsinformasjon (bruk eget ark)
Er eventuell tilleggsinformasjon vedlagt?
6. Vannforbruk (jfr. avlesning til kommunen)
Vannmålernummer
Målerstand m3 1/1
Målerstand m3 31/12

Ja

Nei
✔

Forbruk

Signatur:
Dato:

Ullensaker kommune
Besøksadresse:
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim
Telefon: 66 10 80 00

E-post:
postmottak@ullensaker.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

Bank: 8601.41.92400
Bank, skatt: 6345.06.02355
Org. nr.: 933 649 768 MVA

✔

