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KMC PROPERTIES II NORWAY AS
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7042 TRONDHEIM

29/60 – Byggetillatelse for fettutskiller og påslippstillatelse for fettholdig
avløpsvann, Oppdal spekemat.
Oppdal kommune gir KMC Properties II Norway AS tillatelse til å installer fettutskiller og lede
fettholdig avløpsvann til kommunalt nett fra eiendommen gnr 29 bnr 60 på nærmere gitte vilkår.
Behandlet av: Miljø
Saksdokumenter
1. Søknad om påslipp av fettholdig spillvann, mottatt 05.07.2022.
2. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 15A.
Saksopplysninger:
KMC Properties II Norway AS søker om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann fra eiendom gnr. 29
bnr. 60 til kommunalt nett. Det søkes om å få godkjent ACO NS 7 fettutskiller som monteres utendørs.
Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om påslippstillatelse til kommunalt nett på kr. 5 400,jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.21 pkt 7.3.a. Faktura ettersendes tiltakshaver.
Saken avgjøres av fagansvarlig landbruk, miljø og kultur i hht. gjeldende delegeringsreglement for
Oppdal kommune.
Vurdering:
Fettutskilleren er testet og dimensjonert iht NS-EN 1825 -1. Ut fra opplysningene vi har fått i søknaden,
vil anlegget tilfredsstille de krav som stilles i forurensningsforskriftens kap 15A.
Fettavskilleren dimensjoneres ut i fra avløpsmengde og avløpsvannets beskaffenhet.
Fettavskilleren plasseres på spillvannsledning der fettstoffer tilføres, så nær kilden som mulig.
For å unngå hygieniske ulemper bør fettavskilleren plasseres på urent område i virksomheten.
Fettavskilleren må plasseres frostfritt. Sluk som føres til fettavskiller må utstyres med vannlås og sil.
Fettavskilleren skal ha enkel atkomst for tømming, vedlikehold og prøvetaking.
Regelmessig tømming og rengjøring er avgjørende for at fettavskilleren skal fungere optimalt.
Tømmehyppigheten vil avhenge av fettutskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. En
tømmehyppighet på 4 - 12 ganger pr år vil være normalt.
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Minimumskrav for tømming er 2 ganger pr år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av
tømmehyppigheten dersom det er behov for det. Kommunen kan ved søknad gi dispensasjon fra kravet
om tømming 2 ganger pr. år.
Vedtak
 Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 15A-4, KMC Properties II Norway AS tillatelse til å lede fettholdig
avløpsvann til kommunalt nett fra eiendommen gnr 29 bnr 60.
 Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for fettutskiller
på eiendommen gnr 29 bnr 60 i henhold til søknad.
Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den
05.07.2022, og de vilkår som her settes:
 Konsentrasjon av fett i avløpsvann som ledes til kommunalt avløpsnett skal ikke
overskride 150 mg/L. Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal på oppfordring fra
kommunen dokumentere avløpsvannets fettinnhold.
 Temperaturen ut fra fettavskilleren skal ikke overstige 30o C.
 Fettavskilleren skal tømmes minimum 2 ganger pr år. Minst en gang pr. år skal avskillervolumet
tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle
overflater ettersees og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur
osv.
 Virksomheten skal inngå en avtale med et godkjent firma for regelmessig tømming av
fettavskilleren. Kommunen skal ha en kopi av denne avtalen. Det skal til enhver tid
foreligge gyldig tømmeavtale.
 Virksomheten skal hvert år innen 1. februar sende inn dokumentasjon på rengjøring
av fettavskilleren og tømmejournaler for foregående år.
 Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og å utføre målinger av avløpsvannet
fra fettutskilleren.

Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning
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