Søknad om utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann

Generelle opplysninger

Skjemaet benyttes ved søknad om påslipp eller utslipp av oljeholdig avløpsvann, jamfør
forurensingsforskriften kapittel 15. Ved søknad skal det legges ved kart over det aktuelle området,
situasjonsplan og tegning av ønsket oljeutskiller og prøvetakingskum. Fullstendig søknad komplett med
vedlegg avgjøres av kommunen innen seks uker.
Virksomhetens navn:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefon:

□ Bensinstasjon □ Bilverksted

□ Annet:

Saken gjelder:

□ Nyetablering

□ Eksisterende virksomhet

Oljeutskiller anlegg

Oljeutskilleren
består av følgende
elementer og
materialer:

□ Endring/utvidelse

□ Oppfyller NS-EN 858-1
(Krav til fysisk utforming)
□

Oppfyller NS-EN 858-2
(Krav til dimensjonering)

l/s

□ Annet

m3:

m3:

oppsaml. m3:

(beskriv):

□ GUP
□ Stål
□ Betong

□ Nivåalarm
□ GUP
□ Prøvetakings□ Stål
kum
□ Betong

□ GUP
□ Stål
□ Betong

Vannforbruk til oljeholdig avløpsvann:

Avløpsvann føres
via:

NS (nominell størrelse) =

□ Sandfang □ Utskiller □ Koalesensenhet □ Separat

Vannforbruk totalt for virksomheten:

Resipient

Bnr.:

Virksomhetens art:

Oljeutskiller (fabrikat, modell):

Behandling av avfall

Gnr.:

______ m3/år
3

______ m /år

□ Spillvannsledning
□ Privat ledning
□ Annet (beskriv)

til

□ Avlest måler
□ Anslått
□ Avlest måler
□ Anslått
□ Kommunalt avløpsnett
□ Resipient (bekk, vassdrag, innsjø,
sjø, grunn)

□ Annet (beskriv):
Godkjenning av oljeutskiller skjer under betingelse av at det inngås serviceavtale med godkjente
firma(er) som:
a) Tømmer og henter oljeholdig avfall minst 1 gang pr. år. Sandfang tømmes minst 1 gang per år.
b) Tar minst 1 årlig prøve av det oljeholdige avløpsvannet. Prøveresultat skal dokumentere at
påslippet/utslippet skjer ihht. krav i forurensingsforskriften. Dette sendes kommunen etter hver
tømming.
c) Foretar regelmessig driftstilsyn.
d) Leverer farlig avfall i tråd med gjeldende regelverk
Navn på firma som det inngås serviceavtale med:

□ Kart 1:1000 som viser plassering av utskiller og □ Oversikt over varsel til de som kan bli særlig berørt av
Vedlegg

utslippssted

saken

av driftsrutiner og rutiner for rapportering
□ Produktsertifikat oljeutskiller ihht. NS-EN-858-1 □ Beskrivelse
til kommunen

□ Dimensjoneringsgrunnlag iht. NS-EN-858-2
02-2020

□ Serviceavtale med godkjent tømmefirma
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Merknad

Sted:

Dato:

Ansvarlig søker:

Sted:

Dato:

Tiltakshaver/anleggseier:

Søknaden sendes til Rælingen kommune, PB 100 2025 Fjerdingby eller e-post:
postmottak@ralingen.kommune.no

02-2020
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