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Kommunedirektørens innstilling 

1. Kommunedirektøren foreslår at forskrift om påslipp av olje- og fettholdig 
avløpsvann legges ut på høring i 6 uker.  

 
 
  
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
Forskrift om sammenslåing av Fosnes kommune, Namdalseid kommune og Namsos 
kommune til Namsos kommune, Trøndelag, §3.  
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Vedlegg 
1 Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann og_eller industrielt 

avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg Namsos kommune Nord-Trøndelag 
 
 
Saksopplysninger 
 
Grunnlag for ny forskrift 

Ifbm kommunesammenslåingen mellom Namdalseid, Fosnes og Namsos kommune 
ble det vedtatt en ny forskrift med ikrafttredelse pr. 22.02.2018 som regulerte de 
gamle forskriftene som kommunene har vedtatt tidligere. Iht § 3 skal  

 
Eksisterende forskrift som ble vedtatt av kommunestyret i Namsos kommune i 2014, 
Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann 
til kommunalt avløpsanlegg skal fortsatt gjelde i Namsos kommune etter 
overgangsordningen. Samtidig endres navnet til Forskrift om påslipp av olje- og 
fettholdig avløpsvann, Namsos kommune.  
  
Bakgrunnen for etableringen av forskriften i 2014 var at forurensningsloven og 
avløpsdelen i Forurensningsforskriften (heretter kalt Avløpsforskriften) gir 
kommunene mulighet til å fastsette kommunale (lokale) forskrifter på visse områder.  
Rådmannen besluttet i 2014 at det skulle vedtas en kommunal forskrift som gjelder 
utslipp av oljeholdig avløpsvann etter Avløpsforskriftenes § 15-6 og påslipp til 
offentlig avløpsnett etter Avløpsforskriftenes § 15A-4 (påslippsavtaler).  
Det er denne forskriften som må vedtas på nytt. 
  

Kommunen er forurensningsmyndighet både etter § 15 og § 15A og skal føre tilsyn 
med at bestemmelser og vedtak fattet i medhold av disse paragrafene følges. Dette 
kan gjøres i form av enkeltvedtak direkte hjemlet i Avløpsforskriften, eller i egen lokal 
forskrift fastsatt av kommunen.  

Kommunen har et stort avløpsnett med påslipp fra mange virksomheter, dels med 
avløpsvann som i mengde og sammensetning er forholdsvis like. For å sikre en mest 



 

mulig enhetlig behandling, har kommunedirektøren kommet til at 
forurensningsmyndigheten utøves best via en lokal forskrift som dekker både  
§ 15 og § 15A i Avløpsforskriften. En lokal forskrift gjør det også lettere å ivareta 
hensynet til eget avløpsanlegg ved å stille spesifikke krav til påslippet fra ulike 
virksomheter iht. forskriftene. 

 
 

Bakgrunnen for egen lokal forskrift 

Avløpsanleggene omfatter ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg, og det er 
vanlig at abonnentene knytter seg til dette anlegget og belaster det med avløpsvann 
uten noen form for rensing eller forbehandling. Avløpsanleggene er dimensjonert og 
utformet slik at de kan ta hånd om vanlig sanitært avløpsvann fra boliger og 
forretningsbygg.  
Avløpsanleggene tar imidlertid også imot avløpsvann med en kvalitet som avviker 
mye fra sanitært avløpsvann. Dette gjelder spesielt følgende typer avløpsvann: 
 

 Avløpsvann fra industribedrifter som kan inneholde ulike typer forurensninger 
og miljøgifter avhengig av type virksomhet og produksjon. 

 Avløpsvann fra bensinstasjoner, bil- og motorverksteder, vaskehaller og 
garasjeanlegg og lignende med høyt innhold av oljeprodukter og vaskemidler. 

 Avløpsvann fra meieri, kjøttforedlingsbedrifter, bakerier, kantiner, 
storkjøkken, gatekjøkken, grillkjøkken mv. med høyt innhold av fett. 

De største problemene i avløpsanleggene i dag skyldes høyt innhold av fett. Fett gir 
redusert kapasitet og tilstoppinger i ledningsnettet, med driftsproblemer og løpende 
behov for ekstra driftsinnsats i form av rensing av ledninger og spyling og rengjøring 
av pumpestasjoner og renseanlegg.  
Driftsproblemer i avløpsanleggene som følge av at innholdet av fett i avløpsvannet er 
høyt, har økt de siste årene, og det er ingen tegn som tyder på at dette vil avta i 
nærmeste framtid. 
 
Kommunen kan som forurensningsmyndighet stille krav til innholdet i påslipp av olje- 
og fettholdig avløpsvann i samsvar med bestemmelsene i Avløpsforskriften, og kan i 
tillegg som eier av avløpsanleggene stille krav til kvaliteten på det avløpsvannet som 
slippes inn på kommunal ledning / kommunalt anlegg. 
 
 
Gjeldende krav – behov for presiseringer 

Kapittel 15 i Avløpsforskriften har krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, og kapittel 
15A omhandler bl.a. påslipp til offentlig ledningsnett.  
Kapittel 15 inneholder bestemmelser om at det skal søkes om tillatelse for utslipp og 
påslipp av oljeholdig avløpsvann, men har begrensninger når det gjelder hvilke 
virksomheter som omfattes. Det er også satt krav til maksimalt oljeinnhold på 50 
mg/l, men ingen krav til temperatur. Kommunale forskrifter kan ha bestemmelser 
som ikke begrenser virkeområdet til visse virksomheter, men gir åpning for at 



 

forskriftene skal gjelde for alle virksomheter som har utslipp av oljeholdig 
avløpsvann. Det bør også stilles krav til maksimal temperatur ved påslipp til 
kommunalt anlegg. 
  
Kapittel 15A har bestemmelser som gir kommunen hjemmel til å stille krav om 
kvaliteten på avløpsvannet og/eller krav til forbehandling/rensing, samt krav til 
prøvetaking, kontroll og varsling. Kravene er generelle og hjemmelen er betinget av 
at kravene/tiltakene er nødvendige for at det kommunale anlegget skal overholde 
sine utslippskrav og ikke skades, at driften av anlegget og slambehandlingen ikke 
vanskeliggjøres, at avløpsslammet kan disponeres forsvarlig, samt at helsen for de 
som arbeider på avløpsanlegget beskyttes.  
Som alternativ til at kommunen i hvert enkelt tilfelle skal vurdere om avløpsvannet 
fra en virksomhet er av en slik sammensetning at det krever spesielle tiltak, kan de 
kommunale forskriftene inneholde definerte og detaljerte krav til maksimalt innhold 
av aktuelle forurensninger (grenseverdier for vanlige komponenter i avløpsvann). 
  
Kommunale forskrifter med krav til påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann og 
industrielt avløpsvann kan inneholde bestemmelser om at det ikke tillates påslipp til 
overvannsledning, og at sanitært avløpsvann ikke skal kobles via olje- og 
fettutskillere. Det kan videre være hensiktsmessig å henvise til 
dimensjoneringsregler, og stille krav om dimensjonering etter disse reglene 
(gjeldende norske standarder og aktuelle veiledninger). 
  
For å sikre at anleggene fungerer og drives som forutsatt kan det stilles krav til 
prøvetaking og analyser med henvisning til standarder og veiledninger, og krav om 
akkreditering. For å sikre stabil og sikker drift kan det videre stilles krav om at det 
skal inngås serviceavtale med uavhengig firma/instans med dokumentert 
kompetanse, og som skal godkjennes av kommunen. 
 
Olje- og fettutskillere skal tømmes regelmessig, og den kommunale forskriften kan 
ha bestemmelser om at det skal inngås tømmeavtale med godkjent tømmefirma, og 
at det sikres at både tømming og disponering av avfallet skjer i henhold til gjeldende 
regelverk (avfallsforskriften). 
Virksomheten kan pålegges dokumentasjon og rapportering i form av tømmerapport 
for olje- og fettutskilleranlegg, analyserapport av uttatte avløpsprøver, 
inspeksjonsrapporter og årsrapporter. På samme måte kan det settes krav om 
beredskap mot uforutsette hendelser og varslingsplikt. 

 
Fornyelse av kommunal forskrift 

Forskriften ble første gang vedtatt i 2014.  
 
I forslaget til forskrift som ønskes sendt ut på høring, er det tatt inn krav til 
dimensjonering av olje- og fettutskillere og krav til avløpsvannets beskaffenhet for 
alle typer påslipp. Dimensjoneringskravene er i samsvar med gjeldende norske 
standarder, mens kravene til avløpsvannets beskaffenhet er mer detaljert og 
omfattende enn i Avløpsforskriften. 



 

 
Fordelen med egen forskrift 

Kommunen vil få større mulighet til å foreta kontroller ved å pålegge virksomheter å 
søke om tillatelse til påslipp og på den måten skaffe seg oversikt og kontroll over 
kvaliteten på avløpsvannet som tilføres kommunale anlegg. Det er derfor sannsynlig 
at løpende driftsproblemer og antall uforutsette hendelser vil bli redusert, samtidig 
som mengde forurensninger som slippes ut både fra renseanlegg og overløp blir 
mindre enn i dag. 
Belastningen på resipientene vil bli mindre slik at vannkvaliteten blir bedre. 
Virksomheter som vil bli omfattet av forskriftene, vil få større krav til egenkontroll 
samt til dokumentasjon av målinger og registreringer av mengde og sammensetning 
av avløpsvannet som slippes ut til kommunal ledning. Dersom dagens situasjon 
vurderes som uakseptabel i forhold til kravene i forskriften, kan det i enkelte tilfeller 
bli behov for ekstra rensetiltak eller annen forbehandling før påslipp til kommunalt 
anlegg. Dette vil gi økte kostnader for virksomhetene. 
 
Avløpsgebyr betales på grunnlag av målt eller stipulert avløpsmengde, og tar ikke 
hensyn til ulik kvalitet på avløpsvannet. Krav til påslipp av avløpsvann til kommunalt 
anlegg slik at kvaliteten blir sammenlignbar for alle påslipp, gjør at gebyrene i større 
grad gir en rettferdig fordeling av kostnadene for å bygge og drive de kommunale 
avløpsanleggene. 
 

 
Videre saksgang 

Høring og høringsuttalelser 
Det er utarbeidet en liste over mulige berørte parter som skal høres. Namsos 
kommune ønsker en bred høring som sikrer at en får inn relevante opplysninger om 
forslaget, og slik at forskriftene dermed blir bedre. I tillegg legges forslaget ut på 
kommunens hjemmeside. 
 
Høringsfristen settes til minst 6 uker. Følgende får forskriften til uttalelse: 
 

1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøavdelingen 
2. Trøndelag Fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling. 
3. Mattilsynet, avd. Namsos 
4. Naturvernforbundet 
5. Kommuneoverlegen 
6. Namdal Næringsforening (interesseorganisasjon for servicebedrifter, her 

bilverksteder, bensinstasjoner osv.)   

Etter høringsfristen sendes ny forskrift sammen med høringsuttalelsene til ny politisk 
behandling.  
 

Miljømessige konsekvenser 



 

En ny kommunal forskrift vil ha stor miljømessig betydning og kommunen kan i 
større grad en tidligere ivareta sin oppgave som forurensningsmyndighet og følge 
opp virksomheter som er pålagt å benytte fett- og oljeutskillere. Det forutsettes at 
det etableres et oppfølgingssystem slik at drift/vedlikehold og tømming 
dokumenteres og gjøres tilgjengelig. 


