
Nytt system for rapportering av olje- og/eller fettholdig avløpsvann 
 
Ullensaker kommune har den siste tiden arbeidet med å forenkle og digitalisere skjemaer som 
virksomheter sender inn til kommunen. Dette innebærer i første omgang at årsrapportering for olje- 
og/eller fettholdig avløpsvann, er omgjort til et digitalt skjema som legges ut på kommunens 
hjemmeside.  
 
Bakgrunnen for overgangen til digitale skjemaer er å redusere saksbehandlingstiden, forberede 
kommunens datasystemer på et økende antall virksomheter, og forenkle årsrapporteringen for 
virksomhetene. Vi setter pris på at dere benytter det nye skjemaet, da dette vil registrere 
informasjon om virksomheten i det nye systemet. 
 
 

Hva betyr dette for din virksomhet? 
Du som har et utslipp/påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann, skal rapportere kvaliteten på 
avløpsvannet til kommunen ved hjelp av det nye digitale skjemaet. Kommunen åpner for at 
virksomheter kan sende inn årsrapport 9. januar 2023. Fristen for rapportering er 9. februar 2023. 
 
Det digitale skjemaet legges ut på kommunens hjemmeside, og vil være lett tilgjengelig ved 
publiseringsdato (9. januar 2023). 
 
 

Hvordan bruker man skjemaet? 
- For å benytte seg av det digitale skjemaet, må kontaktpersonen (den som rapporterer på vegne 

av virksomheten) logge seg inn med BankID. Dette er for å bekrefte identiteten til personen som 

rapporterer for virksomheten. 

 

- Sørg for at organisasjonsnummeret som føres inn i skjemaet hører til virksomheten det 

rapporteres for. Enkelte organisasjoner har flere underenheter, og det er derfor viktig at korrekt 

organisasjonsnummer føres inn, slik at faktura sendes til riktig adresse. 

 

- Ha klart vannmålerdata når dere sender inn årsrapporten. Det vil ikke være mulig å sende inn 

årsrapporten uten å føre inn vannmålerdata for det gjeldende året. Bakgrunnen for dette er at 

kommunen bruker mye tid og ressurser på å finne ut av vannforbruket til virksomheter som ikke 

sender inn fullstendige rapporter. 

 

- Ha analyserapportene for vannkvalitet tilgjengelig, slik at dere kan fylle inn 

gjennomsnittsverdiene i skjemaet. Ved årsrapportering skal alle virksomheter fylle inn 

gjennomsnittlig olje-/fettverdier, KOF, osv. 

 

Etter innsendelse av skjema 
Etter innsendt rapport vil dere motta en kopi av årsrapporten til epostadressen som dere registrerte i 
skjemaet.  
 
Dersom analyseresultatene av avløpsvannet overstiger grenseverdiene for det som ansees som 
vanlig kommunalt avløpsvann (se lokale forskrifter om olje- og/eller fettholdig avløpsvann og forskrift 



om vann- og avløpsgebyrer), ilegges virksomheten et tilleggsgebyr for behandling av det forurensede 
avløpsvannet. Foreløpig beregning av tilleggsgebyret legges ved tilbakemeldingen på e-post. 
 
Det vil være mulig å kommentere vannforbruket som føres inn, dersom det er noen uklarheter rundt 
reelt forbruk. 
 
 
Vær oppmerksom på at saksbehandler går gjennom alle rapportene, og estimert tilleggsgebyr kan i 
enkelte tilfeller avvike fra det virksomheten faktureres. 
 
 
 
Vennlig hilsen, 
 

Ullensaker kommune 
Forvaltning, renovasjon og gebyr 
 

 
 


