Årsrapp
port for oljjeutskillerre
Alle virksomheter med
m oljeutskkiller skal se nde inn årsrapport til Melhus
M
kom
mmune, innen 1.
april hverrt år. Det skkal være en årsrapport per oljeutsskiller. Det er
e viktig å haa kontroll på
p den
enkelte u
utskillers ideentitet og beliggenhet..
1. Virksom
mheten
Navn

Organisasjoonsnummerr

Adresse

Gnr/bnr

Postn
nummer/‐ste
ed

Hjemmelsshaver

Telefon

Ansvarlig/kkontaktperso
on

2. Oljeutsskilleranleggget
Adresse (h
hvis forskjellig fra punkt 1)
Gnr/bnr (h
hvis forskjellig fra punkt 1)
Beliggenhet
Volum på utskiller og evt.
e sandfang

3. Tømming av oljeu
utskiller
Er årlig tøm
mming utførrt? (Tømmerapport vedleegges)

Ja

Nei

Hvis nei, h
hvorfor ikke??
Navn på tø
ømmefirma
Dato

Mengde oljje fjernet (m
m3)

Menggde sand/slam fjernet
(kg)

Utførte tø
ømminger

4. Prøvetaking
Er minimu
um antall årliige kontrollp
prøver tatt utt og analyserrt?

Ja

Nei

Hvis nei, hvorfor ikkee?
Antall kontrollprøver
som tas p
per år

Tlf 72 85 80 00

www.melhus.kommune.no
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Firma som tar ut
prøven, og leverer til
analyse
Dato

Konsentrasjon/analyseresultat (mg olje/l)

Resultat fra kontroll‐
prøver siste 12
måneder
(analyserapport fra
akkreditert
laboratorium
vedlegges)
5. Drift og vedlikehold
Utført
tilsyn/vedlikehold

Ja

Nei

Ja

Inspeksjon og tømming
av sandfang

Rengjøring av oljenivå‐
føler, kontroll av
varsellampe

Er vannivå lavere enn
utløpsrør? (Lavt nivå
kan indikere lekkasje)

Kontroll av overflate,
sprekkdannelser,
rustangrep etc.

Kontroll av delevegger

Kontroll/rengjøring av
innløpsrør og utløpsrør

Er utløpsrør vatret?

Rengjøring av kumlokk
med pakninger

Er det lokk på
utløpskasse?

Rengjøring av
prøvetakingskum

Har oljeutskiller
koalesensenhet?

Installert
prøvetakingskum

Rengjøring av sandfang,
oljeutskiller, rør mellom
sandfang og
oljeutskiller,
prøvetakingskum og
koalesensenhet
Kontroll av automatisk
lukkeanordning

Nei
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6. Rutiner
Har bedriften etablert et internkontrollsystem for
oppfølging av kravene i kap. 15 i
forurensningsforskriften? (der kravene i
utslippstillatelsen inngår)
Kan bedriften dokumentere at alt spesialavfall
deklareres og håndteres i samsvar med
spesialavfallsforskriften?
7. Utslipp
Beskrivelse av eventuelle uhell
og utslipp

8. Vedlegg
Analyserapport
Tømmerapport

9. Merknader

Sted og dato

Ansvarlig

