
  

      

 

Orkland kommune 
Plan, byggesak og geodata   

Vår saksbehandler   
Sturla Arnesen     
 

1 
 

Arkivsak 20/07176-16 - --- 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
Hovedutvalg Forvaltning 15.06.2022            
 
 
 

Lokal forskrift for olje- og fettholdig avløpsvann 
 
 
Vedlegg: 
Høringsutkast - Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløp  
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Vedlagte forslag til forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt 
avløpsnett, legges fram til høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold til 
forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på fire uker fra kunngjøring. 
 
Saksopplysninger: 
Lokal forskrift er hjemlet i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall 
(forurensningsloven) § 9 nr. 4 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften) § 15-6 og § 15A-4. 
 
Gjeldende forskrift for olje- og fettholdig avløpsvann ble vedtatt 20.08.2021. Forskriften var i 
utgangspunktet beregnet på bensinstasjoner, vaskehaller, restauranter og andre mindre 
virksomheter med påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Når 
forskriften først foreligger vil den imidlertid også gjelde for større industribedrifter som har 
påslipp til kommunalt nett. For eksempel Isfjord-fabrikken. For denne type virksomheter kan 
det være behov for å lage tilpassede avtaler om påslipp. Det er derfor i forskriften tatt inn en 
ny § 2.3 om dispensasjon. 
 
Det er også foreslått en justering av påslippskravene i forhold til dagens forskrift. Mengden 
fett økes fra 50 mg/l til 100 mg/l, og mengden olje økes fra 20 mg/l til 50 mg/l. Økningen er 
en tilnærming til grenseverdiene som en finner i de fleste andre kommuner sine forskrifter. 
 
Hensikten med forskriften er å regulere mengden av olje og fett som slippes på kommunal 
infrastruktur. På denne måten unngås skader på pumpestasjoner og renseanlegg som kan 
føre til komplikasjoner og merutgifter og fare for forurensning av natur- og vannmiljø. 
 
I forskriften kan kommunen stille krav om: 

• innhold i og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt 
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Lokal forskrift for olje- og fettholdig avløpsvann 

Vedlegg: 

Hr ingsutkast - Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann t i l  kommunalt avløp 

Kommunedirektørens innstilling: 
Vedlagte forslag t i l  forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann t i l  kommunalt 

avløpsnett, legges fram t i l  høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold t i l  
forvaltningslovens§ 37, med høringsfrist på fire uker fra kunngjøring. 

Saksopplysninger: 
Lokal forskrift er hjemlet i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall 

{forurensningsloven)§ 9 nr. 4 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av 

forurensning {forurensningsforskriften)§ 15-6 o g §  lSA-4. 

Gjeldende forskrift for olje- og fettholdig avløpsvann ble vedtatt 20.08.2021. Forskriften var i 

utgangspunktet beregnet på bensinstasjoner, vaskehaller, restauranter og andre mindre 

virksomheter med påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann t i l  kommunalt nett.  Når 

forskriften først foreligger vil den imidlertid også gjelde for større industribedrifter som har 
påslipp t i l  kommunalt nett.  For eksempel Isfjord-fabrikken. For denne type virksomheter kan 

det være behov for å lage tilpassede avtaler om påslipp. Det er derfor i forskriften tatt  inn en 

n y §  2.3 om dispensasjon. 

Det er også foreslått en justering av påslippskravene i forhold t i l  dagens forskrift. Mengden 

fett økes fra 50 mg/I  t i l  100 mg/I, og mengden olje økes fra 20 mg/I t i l  50 mg/I .  Økningen er 
en tilnærming t i l  grenseverdiene som en finner i de fleste andre kommuner sine forskrifter. 

Hensikten med forskriften er å regulere mengden av olje og fett som slippes på kommunal 

infrastruktur. På denne måten unngås skader på pumpestasjoner og renseanlegg som kan 

føre t i l  komplikasjoner og merutgifter og fare for forurensning av natur- og vannmiljø. 

I forskriften kan kommunen stille krav om: 

• innhold i og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt 
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• fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår 
• tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann 
• varsling av unormale påslipp av avløpsvann 
• utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer. 

 
Kravene skal sikre at:  

• avløpsanlegget kan overholde utslippskrav,  
• avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades  
• driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres  
• avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte  
• helsen til personalet som arbeider med avløpsnett/renseanlegg beskyttes  

 
Vurdering: 
Lokal forskrift som regulerer påslipp av olje og fett på kommunalt avløpsnett gir kommunen 
mulighet for å sette krav som er tilpasset lokale forhold.  
 
En lokal forskrift er lettere å kommunisere ut til aktuelle aktører enn nasjonale lover og 
forskrifter. En lokal forskrift er derfor en god støtte i saksbehandlingen ved tilsyn på bedrifter 
som har påslipp av olje- og fett på kommunalt ledningsnett. 
 
Grenseverdiene for mengden fett og olje i avløpsvannet skal være strenge, men ikke settes så 
lavt at det ikke er mulig for virksomhetene å oppfylle kravene med standard rensemetoder. 
 
Tilrådingens økonomiske konsekvenser: 
Ikke vurdert 
 
Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
Ikke vurdert 

• fettavskiller, sandfang eller sila nord n ing for avløpsvann med tilhørende vilkår 

• tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann 

• varsling av unormale påslipp av avløpsvann 

• utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav t i l  avløpsvann og avløpsgebyrer. 

Kravene skal sikre at: 

• avløpsanlegget kan overholde utslippskrav, 

• avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades 

• driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres 

• avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte 

• helsen t i l  personalet som arbeider med avlpsnett/renseanlegg beskyttes 

Vurdering: 
Lokal forskrift som regulerer påslipp av olje og fett på kommunalt avløpsnett gir kommunen 
mulighet for å sette krav som er tilpasset lokale forhold. 

En lokal forskrift er lettere å kommunisere ut t i l  aktuelle aktører enn nasjonale lover og 
forskrifter. En lokal forskrift er derfor en god støtte i saksbehandlingen ved tilsyn på bedrifter 
som har påslipp av olje- og fett på kommunalt ledningsnett. 

Grenseverdiene for mengden fett og olje i avløpsvannet skal være strenge, men ikke settes så 
lavt at det ikke er mulig for virksomhetene å oppfylle kravene med standard rensemetoder. 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser: 
Ikke vurdert 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
Ikke vurdert 
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