Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann
til kommunalt nett

Generelle opplysninger

Skjemaet benyttes ved søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann, jamfør forurensningsforskriften
kapittel 15 og lokal forskrift. Ved søknaden skal det legges ved kart over det aktuelle området,
situasjonsplan og tegning av ønsket oljeutskiller og prøvetakingskum. Søknaden sendes kommunen der
virksomheten ligger. I tillegg til dette skjemaet skal søknad om sanitærabonnement fylles ut og sendes inn
til kommunen. Når anlegget er utført skal det sendes inn ferdigmelding.
Virksomhetens navn:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefon:

Hjemmelshaver:

Adresse:

Virksomhetens art:
Saken gjelder:
Type utskiller:

Gnr.:

☐ Bensinstasjon

☐ Bilverksted

☐ Annet:

☐ Nyetablering

☐ Utvidelse

☐ Ombygging

Volum m3

Sandfang m3

Utskiller m3
3

Oppsaml. m3

Vannforbruk og
forbruk av kjemikalier

Vannforbruk totalt for virksomheten:
______ m /år
Vannforbruk til oljeholdig avløpsvann: ______ m3/år
Type væske og avfettingsmiddel: Leverandør/fabrikat:

Kilde

Omfang av oljeforurensende virksomhet

Bnr.:

Antall
tappekraner

Kranstørrelse

☐ Nåværende virksomhet

☐ GUP

☐Stål

☐ Avlest måler år 20___
☐ Avlest måler år 20___
Mengde pr. år

☐ Betong
☐ Anslått
☐ Anslått

Merknader (angi evt. bruk av høytrykksspyling,
resirkulering av vann, tilbakeslagsventil m.v.)

Utendørs vaskeplasser
Innendørs vaskeplasser
Vaskemaskiner
Tunnelvaskehall
Motorvask
Fjerning av rustbeskyttelse
Servicehall, smørehall
Annet (beskriv)
Anmerkning: Hvis motorvask eller fjerning av rustbeskyttelse foregår på innendørs vaskeplass hvor det også foretas utvendig vask av
rullende materiell, skal en bare føre opp dette under ”motorvask” eller ”fjerning av rustbeskyttelse”.

Behandling
av avfall

Blir påslippet etablert og drevet i samsvar med kravene i forurensningsforskriftens § 15?
Søkes det om dispensasjon fra kravene i forurensningsforskriftens § 15?
Godkjent firma som planlegges brukt til tømming:

☐ Ja ☐ Nei
☐ Ja ☐ Nei

_________________________________________________________________
☐ Beskrivelse av driftsrutiner

Sted:

Underskrift Hjemmelshaver:

Vedlegg til
søknaden:

☐ Kart 1:1000 som viser plassering av avløpsanlegg
og påslippssted
☐ Tegninger av oljeutskiller og prøvetakingskum
☐ Annet:
Sted:
Dato:

Dato:

☐ Annet:
☐ Annet:
Underskrift leietaker/driver:

E-postadresse: postmottak@strand.kommune.no - Sentralbord: 51 74 30 00. (09.00-15.00)

