
Veileder for påslipp av lensevann/anleggsvann til 
kommunalt avløpsnett 
Du må søke om tillatelse til påslipp 

Dersom du har behov for å slippe anleggsvann til offentlig nett skal det alltid søkes til Vann og avløp 
myndighet i Stavanger kommune på forhånd. 

Slik søker du om påslipp av lensevann/anleggsvann 

Søknad om midlertidig påslipp av lensevann/anleggsvann skal utarbeides som en rapport. Søknaden 
bes sendes til vårt postmottak: paslipp@stavanger.kommune.no. 

Rapporten for midlertidig påslipp av lensevann/anleggsvann må opplyse om tiltaket og konsekvenser 
beskrives, derav: 

• Tiltakshaver 
• Orientering om prosjektet 

o Beskrivelse av prosjektet 
o Kartskisse som viser oversiktsbilde av påslippspunkt 

• Midlertidig påslipp  
o Generell beskrivelse av kartlagt påslipp 
o Dimensjonerende mengder av drifts- og drensvann 

• Hvor mye påslipp av vann er det tiltenkt i ukedager og helger?  
• Tidsrom – hvor lenge påslippet vil pågå 
• Total vannmengde 

• Vannkvaliteten på anleggsvannet og påslippskontroll  
o Bergart og grunn i område, og vil det bli benyttet enkelte kjemikalier ved 

anleggsarbeidet? Vil det kunne påvirke pH-verdiene i avrenningsvannet? 
o Gjør rede for rensetiltak og utslippskontroll som legges til grunn for byggegrop (med 

henvisning til grenseverdier fra vedlagt tabell under) 
• Oppholdstid 
• Påslippspunkt – nr. på aktuell kum, (og kort beskrivelse av hvor 

avløpsvannet ledes) 
o Prinsippskisse av renseanlegg 
o Tilsyn på utslippspunkter og levering av slam 

• Hvor ofte skal utslippspunktene kontrolleres? 
• Benyttes det sjekklister? Blir utslipp journalført? 
• Leveres slam til godkjent mottak? 

o Kvalitetssikring av målinger 
• Hyppighet på overvåking/målinger? 
• Hvordan utføres målingene? 

• Kontaktinformasjon 
 

Hvilke krav stiller vi? 

Dersom vi tillater påslipp til det offentlige nettet vil kommunen stille krav om grenseverdier, rensing, 
prøvetaking og rapportering. 

Grenseverdier og rensning  
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Det stilles krav til innhold av ulike stoffer i avløpsvannet som føres til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren 
(SNJ). Dere skal påse at kommunens grenseverdier overholdes til enhver tid. For å overholde våre 
grenseverdier kan det være behov for å installere et renseanlegg for å rense anleggsvannet før det 
slippes på offentlig nett. Vi krever at vannmengden begrenses og at påslippet kan reguleres. Dersom 
det er snakk om påslipp av store mengder anleggsvann, kan det være aktuelt å fordele påslippet 
gjennom døgnet. Alternativt kan det være aktuelt å sette inn fordrøyningskum eller dam for å ta 
unna vannmengdene hvis det ikke er kapasitet nok.  

Vannet som slippes på det offentlige avløpsnettet må ikke overskride kravene som er gitt i tabellen 
under.  

Parameter Grenseverdi 
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale) <350 mg/l 
pH 6-9 
Bly, Pb <50 µg/l 
Kadmium, Cd <2 µg/l 
Kobber, Cu <200 µg/l 
Krom, Cr <50 µg/l 
Kvikksølv, Hg <2 µg/l 
Nikkel, Ni <50 µg/l 
Sink, Zn <500 µg/l 
Sølv, Ag <50 µg/l 
Cyanid, CN <500 µg/l 
Olje <50 mg/l 
Olje <45 ℃ 

 

Prøvetaking og rapportering  

Vi krever prøvetaking av anleggsvannet og vannanalyse av akkreditert laboratorium, for å 
dokumentere at grenseverdiene overholdes. 

Analyseresultatene fra prøvetakingen skal sammenstilles med våre grenseverdier og oversendes til 
vårt postmottak: paslipp@stavanger.kommune.no. 

Vi gjør oppmerksom på at påslippet kan bli pålagt stoppet umiddelbart dersom påslippet er større 
enn beskrevet i søknad, eller ikke tilfredsstiller grenseverdier. 

 
Hvorfor stiller vi krav? 

Vann og avløp myndighet i Stavanger kommune er forurensningsmyndighet for påslipp av 
lensevann/anleggsvann til kommunalt nett. Som ledningseier stiller Vann og avløp myndighet krav 
med hjemmel i Forurensningsforskriften, §15A-4, for å: 

• beskytte vårt ledningsnett 
• forhindre driftsforstyrrelse på Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) 
• forhindre tilførsel av miljøgifter og tungmetaller til avløpsslammet som produseres på SNJ. 

Dette avløpsslammet benyttes til jordforbedring 
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Har du spørsmål om påslipp? 

Spørsmål om Stavanger kommunes rolle og om tekniske forhold: 

Vann, avløp og renovasjon, v/VA myndighet 

paslipp@stavanger.kommune.no 
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