
Sendes til:

Navn: Firmanr:

Bransje (ihht SSB):

Gnr: Bnr: Fnr/Seksj.: Hyttenr:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Telefon: Telefaks: E-post:

Kontaktperson/konsulent:

 Utslippstillatelse er gitt av Klif eller fylkesmannen (må i såfall vedlegges søknaden)

Beskrivelse av bedriftens avløpsbehandling/-system (tegninger vedlegges, se baksiden):

Virksomhet

Beskrivelse av bedriftens virksomhet (eventuelt eget vedlegg):

i hht kapittel 15 og 15A i forurensningsforskriften.

I henhold til forurensningslovens § 24 er kommunen ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som eies av kommunen. 
Dette ansvaret gir også kommunen rett til å stille nødvendige krav til påslipp fra virksomheter til de kommunale 
avløpsanleggene. Slike krav kan stilles selv om forurensningsmyndighetene, representert ved Klif og fylkesmannen, har stilt 
lempeligere krav. Strengere krav kan være nødvendig for beskyttelse av avløpsanleggene, slamkvaliteten og for overholdelse 
av kommunens egen utslippstillatelse.

På grunnlag av denne søknaden vil Selbu kommune vurdere om det er nødvendig med en egen påslippsavtale. Eventuell avtale 
vil sikre kommunen rett til å inspisere virksomheten og få innsyn i nødvendig dokumentasjon, samt fastsette grunnlag for 
årsgebyr og eventuelle tilleggsgebyrer.

Alt forurenset prosessavløpsvann og virksomhetens sanitæravløpsvann skal ledes til kommunens spillvannsnett. Rent 
kjølevann skal ledes til overvannsnettet og dette vannet skal ikke inneholde skadelige stoffer. Med skadelige stoffer menes 
også uønsket høy temperatur.

Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu
postmottak@selbu.kommune.no

Påslippsavtale
Søknad om påslippsavtale til kommunalt avløpsnett

Selbu kommune

mailto:postmottak@selbu.kommune.no


 Oljeutskiller Fabrikat/type/størrelse:
 Fettutskiller Fabrikat/type/størrelse:
 Amalgamutskiller
 Annet Beskrivelse:

Dato

Vedlegg:
Plantegning av bedriftens interne avløpsnett og situasjonskart med avmerket tilkoblingspunkt til kommunal 
hovedledning skal alltid vedlegges.

For sanitæravløp oppgis antall ansatte, spiseplasser, senger etc. For prosessavløp oppgis vannmengde i f.eks. liter/døgn og 
forventede stoffkonsentrasjoner, samt sannsynlige variasjoner over døgnet (batch/kontinuerlig).

Teknisk løsning for prøvetaking og måling av vannmengde (eventuelt eget vedlegg):

Installasjoner:
(Kryss av for eventuelle installasjoner som skal inngå i avløpsløsningen. Prinsipptegninger, beskrivelser og godkjenninger 
vedlegges).

Beskrivelse av avløpet, mengder og stoffer (eventuelt eget vedlegg):

Sted Underskrift
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