Rennesøy kommune

Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann
til kommunalt nett
Skjemaet benyttes ved søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Kommunen skal
godkjenne alle fettutskillere før de blir installert og kan fatte vedtak med påslippskrav som virksomheten
plikter å følge.

Generelle opplysninger

Ved søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann skal det legges ved en plantegning og/eller
situasjonskart. Tegningen/kartet skal være påført fettutskillers plassering i forhold til bygning(er),
avløpspunkter i bygning som fører til fettutskiller samt tilknytningspunkt til offentlig nett. I tillegg til
dette skjemaet skal søknad om sanitærabonnement fylles ut og sendes inn til kommunen. Når anlegget er
utført skal det sendes inn ferdigmelding.
Virksomhetens navn:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefon:

Hjemmelshaver:

Adresse:

Gnr.:

Bnr.:

Virksomhetens art:
Saken gjelder:

☐Nyetablering

☐Utvidelse
3

Type utskiller:

Volum m

Slamavskiller

☐ JA

Plassering av utskiller:

☐ Innvending

☐ Ombygging
☐GUP

☐ Nåværende virksomhet
☐ Stål

☐ Betong

3

Volum m

☐ NEI

☐ Utvendig

Antall utskillere på eiendommen:

Fyll inn opplysninger om dimensjonerende størrelser i tråd med NS-EN 1825.

Vedlegg

Behandling
av avfall

Dimensjoneringskriterier

Driftstid per dag

t

Antall varmretter per dag

stk

Antall oppvaskmaskiner

stk
☐ Alltid/tidvis

Bruk av vaskemidler

☐ Aldri

Behandlet fiskemengde per dag

kg

Gjelder delikatessebutikk, slakteri og lignende virksomhet

Behandlet kjøttmengde per dag

kg

Gjelder delikatessebutikk, slakteri og lignende virksomhet

Tidvis opptredende makstemp. på vannet inn på fettutskilleren:
☐ < 60 °C
☐> 60 °C
NB! Temperaturen på utløpsvannet skal IKKE overstige 30 °C. Det skal være et punkt på utløpet som gir mulighet til å ta prøver av
avløpsvannet.
Hvis JA, har bedriften oppsamlings- og
Bruk av frityrfett
☐ JA
☐ NEI
☐ JA
☐ NEI
leveringsrutiner for frityrfett
Godkjent firma som planlegges brukt til tømming:
_________________________________________________________________
NB! KOPI AV TØMMEAVTALE MED GODKJENT FIRMA PÅ SENDES KOMMUNEN SENEST VED FERDIGMELDING
Plantegning/Situasjonskart:

☐

Tømmeavtale (hvis den foreligger):

☐

Annet:

☐, beskriv:

Annet:

☐, beskriv:

Sted:

Dato:

Underskrift leietaker/driver:

Sted:

Dato:

Underskrift hjemmelshaver

Søknad sendes til post@rennesoy.kommune.no

