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SIQF3729 GID 200/24 20224472 Knut Erik Broen Lillehammer, 25.05.22

Godkjenning av Søknad om påslippstillatelse

Søknad om påslippstillatelse for eiendom 200/24 - Storgata 61 er godkjent.

Lillehammer kommune (LK) har fattet vedtak (20224472) om å tillate påslipp av fettholdig avløpsvann fra Lillehammer Pizzeria og Ristaurante AS 2609 Lillehammer
til kommunens avløpsnett i medhold av forurensningsforskriften kapittel 15A «Påslipp».

Vedtaket gjelder fra dagens dato og har varighet i 10 år.

Vilkår for påslippstillatelsen

Påslippstillatelsen gjelder for påslipp av fettholdig avløpsvann via fettutskiller fra Lillehammer Pizzeria og Ristaurante AS til kommunalt avløpsnett. Det er virksomheten
som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes. Dersom hjemmelshaver er en annen enn den ansvarlige for påslippstillatelsen, skal
vedkommende ha kopi av påslippstillatelsen.
Dersom virksomheten opphører, bytter navn, får ny eier eller flytter, skal virksomheten straks melde endringen til kommunen.
Det skal inngås skriftlig tømmeavtale med godkjent tømmefirma. Kopi av avtale oversendt LK.
Fettutskiller skal som utgangspunkt tømmes 4 ganger pr år, oftere kan pålegges. Tømmerapporter skal legges inn i Gemini Operatørportal.
Brukt frityrolje skal leveres til/hentes av godkjent mottak. Kopi av avtale oversendt LK.

 

Klageadgang
Tillatelsen er et enkeltvedtak som kan påklages, etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker etter mottagelsen av denne tillatelsen, jf. forvaltningsloven § 29. Det er

tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til oss og være undertegnet. Ifølge forvaltningsloven § 32 bør klagen være begrunnet. Klagen

avgjøres av kommunens klagenemd. 

 

Saksinnsyn
Som part i saken, har dere adgang til å se sakens dokumenter, likevel med de begrensninger som følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19. Unntaksbestemmelsene omfatter

dokumenter eller opplysninger av intern eller særlig sensitiv art.
 

Saksbehandlingsgebyr vil bli belastet vedtaket, for 2022 er det NOK 5.125,‐

 

Har dere spørsmål?

 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf. 959 03 478 
Dere kan også sende en e‐post til forvaltningva@lillehammer.kommune.no Husk å påføre saksnummeret (20224472).

 

Med vennlig hilsen

Knut Erik Broen

Saksbehandler

Lillehammer kommune

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur



Kopi til:

Navn Adresse Postnummer Sted

Rifa As Burmavegen 33 2607 Vingrom

LILLEHAMMER PIZZERIA OG RISTAURANTE AS Storgata 61 2609 LILLEHAMMER


