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Godkjent søknad om utslipp av oljeholdig vann - oljeutskiller gnr/bnr 104/46 
 

Saken er behandlet som saksnr  202/21 etter delegert myndighet fra Utvalg for teknikk og miljø .  

Det har i din sak blitt gjort følgende vedtak: 

 

Trøndermelk Eiendom AS har fått tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra 104/46. Tillatelsen 
gjelder fra 30.03.2021. Vær oppmerksom på at vi har stilt vilkår for tillatelsen, se mer informasjon om 
dette lenger ned. 

 

Melhus kommune viser til søknaden fra Løhre VVS på vegne av Trøndermelk Eiendom AS  som vi mottok 
12.3.2021. Søknaden gjaldt forurensning fra vask av gulv og maskiner i fjøs gjort om til næringsareal for 
TeBe Sport for vedlikehold og drift av kunstgressbaner og idrettsanlegg. Tillatelsen gjelder ikke utslipp av 
annet vaskevann knyttet til driften. 

 

Vilkårene for tillatelsen 

Melhus kommune har gitt tillatelsen på bakgrunn av de opplysningene dere ga i søknaden av 12.03.2021, 
samt opplysninger gitt i søknad om utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg i sak 21/691. Sak 21/691 
behandler byggetillatelsen for oljeutskilleren. I tillegg er det hentet informasjon fra 
dispensasjonssøknaden for bruksendring av driftsbygningen i sak 20/2485. Utslippstillatelse på vilkår gis 
med hjemmel i forurensningsloven § 11, jamfør § 16 og forurensningsforskriften § 15-15. Følgende vilkår 
må oppfylles for at utslippstillatelsen skal være gyldig.  

 

 Service skal utføres minst 1 gang pr år og det skal tas vannprøve minst 1 gang pr år. Resultat fra 
service og vannprøver skal rapporteres til kommunen innen 1.3. påfølgende år. Bruk gjerne 
skjema fra Melhus kommune sin hjemmeside om oljeutskillere.  

 Hvis det på et senere tidspunkt viser seg at det blir vaskevann fra arbeidet, må det søkes om 
endring av denne tillatelsen hvor det dokumenteres at funksjonen til oljeutskilleren 
opprettholdes.  

 Byggetillatelse må gis i annen sak med følgende vilkår knyttet til byggesaken 

o Det settes krav til at det rensede vannet fra oljeutskilleren kobles utenom 
minirenseanlegget i byggesaken. 
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o Endelig serviceavtale for oljeutskilleren må vedlegges søknad om ferdigattest på 
oljeutskiller/avløpsanlegg i sak 21/691 med referanse til denne saken. 

o Kart hvor det kommer tydelig fram hvor følgende er plassert: påkobling fra 
driftsbygningen - sandfang – oljeutskillerenhet - prøvetakingssted knyttet til 
oljeutskilleren 

 Utslippet kan ikke starte før det er gitt ferdigattest på oljeutskilleren 

 

Hvor lenge er tillatelsen gyldig? 

Legg merke til at tillatelsen ikke gjelder  

 hvis dere ikke har igangsatt arbeidet senest tre år etter at byggetillatelsen er gitt  
 hvis dere innstiller byggearbeidet i mer enn to år 

 

Er utslippet i disse tilfellene fremdeles aktuelt, må dere sende inn en ny søknad, jamfør 
forurensningsforskriften § 15-5 fjerde ledd. Hvis dere gjør vesentlige endringer i utslippet,  må dere søke 
om endring av tillatelsen, jamfør forurensningsforskriften § 15-3. 

 

Vurdering av søknaden  

Vi har mottatt utfylt søknadsskjema for oljeholdig vann etter Melhus kommune sin mal. For å rense bort 
olje fra vaskevann er det planlagt et sandfang med påfølgende oljeutskiller av typen Odin SUK-SR  med 
kapasitet 2 l/s. Denne oljeutskilleren er NS-EN 858-1 godkjent.  Det er oppgitt at anslått årlig volum av 
vaskevann som skal gjennom oljeutskilleren er 30 m3, noe som tilsvarer 130 l/dag hvis man regner 230 
arbeidsdager pr år. Ut fra oljeutskillerens dimensjonering med 2 l/s og at den er et norsk standard, er 
kapasiteten stor nok og ønsket renseeffekt vil oppnås.  

Bedriften som skal leie lokalet skal bl.a. rense kunstgress og har oppgitt at denne prosessen ikke 
forbruker vann, og dermed heller ikke gir utslipp. Likevel er det sannsynlig at plast vil forekomme som 
rester i maskiner og ved uhell havne på arealer som vaskes og håndteres i oljeutskilleren. Det er ikke gitt 
nærmere opplysninger om vaskeprosessen, derfor settes det et vilkår om endret utslippstillatelse hvis 
det blir avløp fra arbeidet som ikke er beskrevet pr i dag. 

Tilslutt så viser tegninger over rørsystemet for oljeutskilleren og minirenseanlegget at det planlegges at 
oljeutskilleren skal kobles på minirenseanlegget. I en uttalelse fra minirenseanleggleverandøren står det 
at et utslipp fra oljeutskiller som holder rensekravet på 50 mg/L, ikke vil svekke minirenseanlegget sin 
kapasitet, men feil bruk av kjemikalier osv kan være forstyrrende. Denne faren for svekket avløpsrensing, 
samt fare for at plast ved uhell kan havne i vaskevannet som drenerer til oljeutskilleren og dermed 
kanskje blir med inn i minirenseanlegget, settes det krav til at det oljeutskilte avløpsvannet kobles 
utenom.  

 

Dere kan klage på vedtaket  

Dere kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker. Husk å begrunne 
klagen og oppgi hvilke endringer dere ønsker. Veiledning til klage, og skjema for å levere klage på 
vedtaket finner du her: 

https://kommune24-7.no/1653/702514 

Også andre som er berørt av denne tillatelsen til utslipp for eksempel nære naboer, kan klage på 
vedtaket.  
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Dersom noen klager på tillatelsen, installerer dere anlegget på egen risiko. Kommunen kan også 
bestemme at tillatelsen ikke kan tas i bruk før klagen er avgjort. Kommunens avgjørelse om dette kan ikke 
påklages, jamfør forvaltningsloven § 42. 

 

Dere har rett til å se dokumentene i saken  

Dere har også rett til å se alle dokumentene i saken, jamfør forvaltningsloven §§ 18 og 19. I denne saken 
er dokumentene offentlige, og alle som ønsker, har rett til å se og gjøre seg kjent med dem.  

 

Har dere spørsmål? 

Hvis dere har spørsmål til saken, kan dere gjerne ta kontakt med vår saksbehandler på Anette Thyve på 
anette.thyve@melhus.kommune.no eller 918 41 670. 

 

 

Med hilsen 

 

Guri Vik Anette Thyve 
Enhetsleder rådgiver 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

VEDLEGG 

- Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus 

 

Kopi:  

 - Trøndermelk Eiendom AS v/Arne-Jakob Jakobsen  
Interne mottakere: 

 - Marte Aursand 

 - Marit Mæhle
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