Skriv ut skjema

Tøm skjema

Søknad om utslipp / påslipp av oljeholdig avløpsvann Del 1:
Godkjenning av oljeutskilleranlegg etter Plan- og bygningsloven.
NB: Søknaden må fylles ut i samråd med godkjent foretak (rørlegger/entreprenør fagkyndig firma).
Opplysninger merket med * dokumenteres i vedlegg

Kontaktinformasjon

Opplysninger merket med ** dokumenteres under anleggstilsyn.
Ansvarlig søker / ansvarsrett prosjekterende:

Sentral godkjenning:

Ansvarsrett / Tiltaksklasse:

Ansvarsrett / ansvarlig utførende:

Sentral godkjenning:

Ansvarsrett / Tiltaksklasse:

Virksomhetens navn:

Org.-nr.:

Næringskode:

Postadresse:

Postnr:

Poststed:

Virksomhetens kontaktperson (navn, fornavn):

Telefon nr.:

Mobilnr.:

Gnr.:

Bnr.:

Faks nr.:

E-post:

Virksomhet:

Bilvaskeanlegg

Bensinstasjon

Bilverksted

Eiendommens eier/ utleier (person / organisasjon):

Org.-nr.:

Næringskode:

Postadresse:

Postnr:

Poststed:

Kontaktperson (navn, fornavn):

Telefon nr.:

Mobilnr.:

Annet (beskriv):

Gnr.:

Bnr.:

Faks nr.:

E-post:

Generelle opplysninger om oljeutskilleren

Saken
gjelder:

Nyetablering
(ref. til byggesak:)

Utvidelse
(ref. til byggesak:)

Ombygging

Oljeutskiller type (fabrikat, modell)* :
Oppfyller oljeutskilleranlegget kravene til fysiske utforming iht. Norsk standart (NS-EN) 858-1? *
Ja

Nei

Oljeutskilleren
består av
følgende
elementer og
materialer:

Sandfang

Utskiller

GUP
Stål
Betong

GUP
Stål
Betong

Separat oljeoppsamlingstank
GUP
Stål
Betong

Annet? (Beskriv):

N.B.: All inspeksjon av utskiller skal foregå fra bakkenivå og ikke
ved at man går ned i utskilleren. Hvis man må ned i utskilleren,
må det først tas nødvendige forholdsregler iht. gassfare og trafikk.

Kan utskilleren inspiseres / driftes fra bakkenivå?*
Ja

Koalescensenhet

Nei

Det er lagt ved en situasjonsskisse av oljeutskilleranlegg.
N.B.: For godkjenning av søknad må det legges ved en skisse som viser plassering av utskilleranlegg og utslippsted i forhold til bygg
og eiendomsgrenser, i målestokk 1:1000 eller større. Situasjonstegningen må vise plassering av kraner, brannslanger, høytrykkspylere og sluk.

Andre opplysninger:

Sted:

Annet (beskriv )

(ref. til byggesak:)

Dato:

Ansvarlig søker:

I store bokstaver:
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Skriv ut skjema

Tøm skjema

Søknad om utslipp / påslipp av oljeholdig avløpsvann Del 2:
Godkjenning av oljeutskilleranlegg etter Forurensningslovens kapittel 15
NB: Søknaden må fylles ut i samråd med godkjent foretak (rørlegger/entreprenør/fagkyndig firma).

Opplysninger merket med * dokumenteres i vedlegg. Opplysninger merket med ** dokumenteres ved tilsyn.

Resipient

NB: Tilknytning av oljeutskiller til offentlig nett krever egen søknad.

Oljeholdig avløp føres via:

til

Resipient (bekk, vassdrag, innsjø, sjø)
Grunn / terreng

Antall tappepunkt:

Kranstørrelse pr. tappepunkt:

Kommentarer:

1. Innendørs vaskeplasser
2. Utendørs vaskeplasser
3. Bilvaskemaskiner
4. Høytrykksspylere
5. Motorvask
6. Fjerning av rustbeskyttelse
7. Vask av gulv i servicehall
8. Annen oljeforurensende
virksomhet (beskriv):
9. Spill fra påfyllingsstasjon for
bensin, olje eller diesel

stk. påfyllingsstasjoner

10. Evt. merknader: (f eks. på
hvordan utslipp skal etableres
og drives)

Type / kapasitet:

NS

Utskilleren er dimensjonert iht.
NS-EN 858-2?

Oljeutskilleranlegg

Kommunal avløpsnett

Annet (beskriv)
Kilder til oljeholdig vann:

Beskrivelse av oljeforurensende virksomhet *

Spillvannsledning
Overvannsledning
Annet (beskriv)

Ja* /

* = nominell størrelse = dimensjonerende kapasitet =

l/s
NB: Det er krav at oljeholdig
avløp har min. 1 time oppholdstid i utskilleren
tilsv. NORVAR-rapport 156/2007.

Nei

Vannforbruk totalt for
virksomheten:

m3

Vannforbuk til oljeholdig
avløpsvann:

m3

Er vannforbruk avlest på måler,
eller anslått?
Er vannforbruk avlest på måler,
eller anslått?

Avlest

Anslått

Avlest

Anslått

Utskilleren er testet etter NSEN 858-1 og overholder
følgende utslippskrav:

≤50mg olje/l avløp

NB: Utslippskrav til Melhus kommunes avløpsnett er ≤ 50mg olje/l avløp.

Er det montert automatisk
nivåalarm?

Ja* /

Nei

NB: Det kreves et alarmsystem som varsler fullt oljelagringsvolum og høyt
nivå.

Er det montert en separat kum
for prøvetaking?

Ja* /

Nei

NB: Dette er et krav i Melhus kommune. Kravet kan fravikes dersom det kan
dokumenteres at det er tilrettelagt for prøvetaking i selve utskilleren.

Godkjenning av oljeutskilleranlegg skjer under betingelsen at det inngås serviceavtale med godkjente firma(er) som:
a)

tømmer og henter oljeholdig avfall minst 1 gang pr. året, **

b)

tar minst 1 årlig prøve av oljeholdig avløp og sørger for at resultatene dokumenteres tilsv. forurensningsforskriftens § 15-7,**

c)

foreta regelmessig driftstilsyn.**

d)

leverer farlig avfall i tråd med gjeldende regelverk. **

I tillegg kreves det at driftsjournalen for oljeutskilleranlegget holdes à jour.**
Navn på firma som det inngås serviceavtale med:

Sted:

Dato:

Ansvarlig søker:

I store bokstaver:

Sted:

Dato:

Tiltakshaver/anleggseier:

I store bokstaver:
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