
 Sendes på e-post til: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Årsrapport for fettavskilleranlegg 

1. Virksomheten
Navn: 
Postadresse: Org. nr.: 
Postnr./sted: E-post:
Kontaktperson: Telefon: 
2. Fettavskilleranlegget
Adresse: Gnr./bnr: 
Utskiller nr.: Installert (år): 
Beliggenhet: Dimensjon: 
3. Tømming av fettavskiller
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport innsendt Porsgrunn kommune?  
  Ja                                Nei                                           Hvis nei, hvorfor ikke?  

Dato   Tømmeoperatør Fett m3 Dato Tømmeoperatør Fett m3 

4. Temperaturmåling
Er minimum antall årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert? 
 Ja                              Nei                                              Hvis nei, hvorfor ikke? 
Antall temperaturmålinger som tas per år: 

Resultat av kontrollprøver av 
temperatur siste 12 måneder 

Dato Temperatur Dato Temperatur 

5. Drift og vedlikehold
Utført tilsyn Ja Nei Utført dato: Ja Nei 
Inspeksjon og 
tømming av 
slamavskiller 

Peiling av slamnivå 

Er vann-nivå lavere 
enn utløpsrør  

Kontroll og test av 
alarmfunksjon 

Vurdering av 
overflater, 
sprekkdannelser etc. 

Er det installert fast 
temperaturmåler ? 

Inspeksjon og 
rengjøring av 
fettavskiller, 
innløp/utløp 

Hvis ikke fast montert temp. måler, hvor og hvordan måles 
temp.? 

6. Utslipp
Beskrivelse av uhell og akutt utslipp: 

Sted, dato: Årsrapport utfylt av: På vegne av: 
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