
Kontroll av påslipp på avløpsnettet

Erfaringer fra Kristiansand kommune



Påslipp i Kristiansand

• Fettutskillere 
– Restauranter, kantiner, kafèer, hoteller
– Ca. 80 registrert som i drift

• Oljeutskillere
– Bensinstasjoner, bilvasker, verksted, industri
– Ca. 135 registrert som i drift

• Industripåslipp
– Hansa Borg (Christianssands Bryggeri)
– Hennig-Olsen Is
– Tine Meieriet
– Kjevik Lufthavn



Fett- og oljeutskillere i Kristiansand



Myndighet

Opptrer kommunen som eier av 
ledningsnettet eller som 

forurensningsmyndighet?



Påslipp reguleres gjennom tillatelser

• Utslippstillatelser for 
oljeholdig avløpsvann
– Forurensningsforskriften 

kapittel 15
– Aktuelt for verksteder, 

bilvaskehaller, o.l.
– Virksomheter søker 

kommunen om tillatelse
– Regulerer alle utslipp av 

oljeholdig avløpsvann
– Kommunen relativt fritt til 

å stille krav
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Påslipp reguleres gjennom tillatelser

• Påslippstillatelser
– Forurensningsforskriften 

kapittel 15A
– Aktuelt for virksomheter 

som ikke faller inn under 
forurensningsforskriften 
kap. 15

– Regulerer deler av 
virksomhet som har med 
påslipp å gjøre

– Mer definerte rammer for 
hva kommunen kan kreve



Utslipp- og påslippstillatelser i Kristiansand



Reguleringsmessige kategorier

• Virksomheter med sammensatt avløpsvann / prosessavløpsvann og 
renseutfordringer
– Hennig-Olsen Is
– Tine Meieriet
– Christianssands Bryggeri
– Sørlandet Sykehus

• Søknadspliktige virksomheter med oljeholdig avløpsvann
– Verksteder for motoriserte kjøretøy
– Bilvasker og klargjøringssentraler

• Kjøkkendrift
– Hoteller
– Restauranter
– Cateringfirma



Virksomheter med sammensatt 
avløpsvann / prosessavløpsvann 

og renseutfordringer



Saksbehandling

• Kartlegging av problemer
– Problemer i renseanlegg / ledningsnett / pumpestasjoner
– Prøvetaking, kildesporing
– Innsamling av påslippsdata

• Opplysningsplikt (forurensningsloven § 49)
• Pålegg om undersøkelse (forurensningsloven § 51)

• Møter med virksomheten
– Informasjon om kommunens utfordringer, intensjon, saksgang
– Informasjon om virksomhetens avløpsvann og avløpsanlegg

• Interne møter om rensekrav
• Utkast skrives og sendes ut for tilbakemelding
• Ferdig utkast vedtas og sendes til virksomheten

– Klageadgang
– Endring av tillatelse etter forvaltningsloven § 33 eller forurensningsloven § 18



Næringsmiddelindustri

• Påslippskrav
– Like grenseverdier for fett og KOF
– Tilleggsgebyr aktuelt ved KOF over 600 mg/l
– Stiller lite krav til løsninger. Virksomhetene må løse utfordringer selv.

• Rapportering
– Rapport skal leveres fire ganger i året (mal)
– Rapporteringsperioder for hvert kvartal
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Erfaringer

• Virksomheter er generelt imøtekommende
• Ingen klager på vedtak
• Tilleggsgebyr betalt
• Avvik (renseanlegg ute av drift) har blitt rapportert
• God kommunikasjon

• Utfordringer
– Tar lang tid å få rensetekniske løsninger på plass (utsettelser)
– Usikkerhet i forhold til andre myndigheter
– Rapportering
– Balansere myndighetsutøvelse og samarbeid

• Ingen sanksjoner



Kjøkkendrift



Saksbehandling

• Varselbrev
– Informerer om problemer med fett på ledningsnettet
– Informerer om at kommunen vil gi virksomhet påslippstillatelse
– Informerer om standardkrav i tillatelse

• Grenseverdi : 150 mg fett per liter avløpsvann
• Krav til tømmeavtale og levering av tømmerapport
• Krav til årlig prøvetaking og levering av prøvetakingsrapport
• Krav til renseinnretning ved behov

• Samling av informasjon
– Våre arkiver
– Be om opplysninger (Opplysningsplikt forurensningsloven § 49)
– Pålegg om undersøkelse (forurensningsloven § 51)

• Vedtak skrives, vedtas og sendes til virksomhet
• Eventuelt endring av tillatelse etter forvaltningsloven § 33 eller 

forurensningsloven § 18



Søknadspliktige virksomheter 
med oljeholdig avløpsvann



Saksbehandling av eksisterende utslipp

• Varselbrev med søknadsskjema sendes til de som drifter utslipp
– Informerer om at tillatelse mangler
– Ber virksomhet sende inn tillatelse ELLER søknad
– Informerer om at dersom virksomhet IKKE har tillatelse innen gitt frist, så 

ansees utslipp som ulovlig

• Tillatelse kommer inn
– Varsle om og vedta endring eller opphevelse av tillatelse 

(forurensningsforskriften § 15-8)

• Søknad kommer inn 
– Be om tilleggsopplysninger / veiled etter behov
– Skrive og vedta tillatelse

• Søknad kommer ikke inn
– Varsle om og vedta tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73



Standard vilkår for oljeutslipp i Kristiansand

• Krav til avløpsanlegg
– Renseinnretning for olje
– Tilretteleggelse for prøvetaking

• Krav til tømming
– Minimum årlig tømming av oljeutskillere og ellers etter behov
– Kommunen skal ha tømme og tilstandsrapport (kan sendes av tømmefirma)

• Krav til prøvetaking
– Årlig prøvetaking for de fleste virksomheter
– Prøvetaking to ganger i året (sommer / vinter) for bilvaskehaller

• Dersom virksomhet selger mat
– Generelt krav om tiltak for å forhindre påslipp av fett
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Erfaringer / oppfølging

• Forvirring i forhold til varselbrev / sak
– Er ikke dette greit hvis vi har oljeutskiller?
– Er dette en tillatelse? (eks. 1 / eks. 2)
– «TL;DR»

• Tilstands- / tømmerapporter er gull verdt. Krev disse!

• Mangler på renseinnretninger / oljeutskillere
– Mange utskillere mangler lokk på utløpskasse
– Mange har ikke prøvetakingskum (prøver tas i utløpskasse)

• Mangler i forhold til prøvetaking
– Overveldende flertall har ikke levert rapport
– Prøvetaking er iblant gjort uten at rapport er oversendt kommunen
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Bilvaskaksjonen 2015



Bilvaskaksjonen juni 2015

• Tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet
– Fylkesmannen i Vest-Agder og Kristiansand kommune samarbeidet om 

gjennomføring av tilsyn i Kristiansand
– Dro på 11 tilsyn, de fleste bensinstasjoner med vaskehall

• Før tilsyn
– Varslet om manglende utslippstillatelse
– Søknader kom inn før tilsynene ble gjennomført
– Tilsyn ble nyttige befaringer som del av saksbehandling av tillatelse

• Utførelse
– Kommunen (meg) sammen med Lisbeth Schnug eller Erling Nitter Dalen
– Sjekkliste med spørsmål etterfulgt av befaring av anlegg
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Oljeutskiller - manglende lokk på utløpskasse



Oljeutskiller – problem med pumpekum



Oljeutskiller – problem med pumpekum



Oljeutskiller – problem med pumpekum



Kort oppsummering – kontroll av påslipp

• Kravene må være på plass først
– Lokal forskrift
– Utslippstillatelse
– Påslippstillatelse

• Kommunen må få tilsendt informasjon om hvordan kravene følges
– Tømme- og tilstandsrapport
– Prøvetakingsrapport

• Kommunen må reagere når krav ikke møtes
– Tvangsmulkt dersom avvik ikke rettet innen frist
– Pålegg om undersøkelse

• Kommunen bør dra på tilsyn / befaring
– Eventuelt dra på tilsyn sammen med øvre myndigheter
– Ikke dra på befaring / tilsyn alene



Kan vi hjelpe hverandre?

Send epost til

tore.magnussen@kristiansand.kommune.no



Oppfølging



Kvartalrapport



Tidligere regulering
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