Søknad om tillatelse til påslipp av avløpsvann til kommunalt nett
fra nærings- og industrivirksomheter
Næringsvirksomheter som har annen type avløp enn fra toalett skal søke om tillatelse til utslipp
og/eller påslipp til kommunalt nett. Kommunens Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann
og Forurensningsforskriften kapittel 15A stiller krav til utslipp og/eller påslipp. Den ansvarlige for
virksomheten skal signere søknaden.
1. Informasjon om eier av virksomheten (kan være annen adresse enn punkt 2)
Navn:
Org.nr:
Postadresse:
Postnr:
Bransje:
Poststed:
Kontaktperson:
Tlfnr:
E-post:
2. Informasjon om virksomheten (stedet der virksomheten drives)
Navn på virksomhet:
Org.nr:
Adresse:
Gnr:
Beliggenhet:
Bnr:
Grunneier:
Fnr:
3. Søknaden gjelder
Fettholdig avløpsvann
Informasjon om renseløsning
Renseløsning
Antall

Oljeholdig avløpsvann

Type/modell

Annet avløpsvann fra
industri/næring
Størrelse

Installeringsår

Informasjon om innhold i avløpsvann fra industri/næring:

Informasjon om påslippet
Er påslippet etablert/tilknyttet kommunalt avløp?
Er påslippet nytt?
Økt påslipp < 25%?
Gitt utslippstillatelse av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen?
Annet:

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

Ja

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

Nei

4. Virksomhetens art (kryss av)
Bensinstasjon
Vaskehall for kjøretøy
Motorverksted
Bussterminal
Verksted og klargjøringssentral
Understellsbehandling
Vaskehall/frittstående selvvask
Annet:

Restaurant
Kantine
Gatekjøkken/hamburgerbar/kiosk
Kafé/konditori
Hotellkjøkken
Slakteri/kjøttforedling
Matbutikk med steke-/grillavdeling

5. Følgende vedlegg skal legges ved søknaden (kryss av)
Dokumentasjon på hvordan påslipp skal etableres og drives
Tegning med beskrivelse og plassering av røropplegg og påslippsted til kommunalt nett,
på kart i målestokk 1:1000 eller større.
Beskrivelse av påslippssted og mengde avløpsvann
Redegjørelse om interesser som kan antas å bli berørt av etableringen
Avtale med eksternt firma for prøvetaking og driftskontroll av renseløsning
Eventuell utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen
Eventuelt søknad til/tillatelse fra kommunen om utslipp av oljeholdig avløpsvann
6. Øvrig informasjon

7. Signatur (søker ansvarlig for virksomheten har gjort seg kjent med gjeldende
regelverk)
Underskrift:
Dato/sted:

