KRISTIANSAND INGENIØRVESEN
SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE
FOR OLJEHOLDIG AVLØPSVANN
Skjema for virksomheter som omfattes av forurensningsforskriften § 15-1

Foretak

Se forurensningsforskriften § 15-4 (søknad om tillatelse) for mer informasjon
Virksomhetens navn:

Organisasjonsnummer:

Anleggsadresse:

Gårdsnr.

Bruksnr.

Postadresse:

Postnr.

Telefon:

Kontaktperson:

Epost:

Kort beskrivelse av virksomhet:

Søknad gjelder:

☐ EKS. UTSLIPP

☐ NYTT UTSLIPP

☐ ØKNING I UTSLIPP (>25%)

☐ ANNET:

Skal utslipp av oljeholdig avløpsvann driftes i samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften § 15-7?

Forurensende virksomhet

Vannforbruk totalt for virksomheten (m³):

Årlig mengde oljeholdig avløpsvann (m³):

Virksomhet / kilde

Antall

Estimeres for nye anlegg

Kommentar / beskrivelse:

1. Innendørs vaskehall
2. Automatisert vaskehall
3. Utendørs vaskeplass
4. Verksted / servicehall
5. Påfyllingsstasjoner drivstoff
6. Annet (kommentér)
Fabrikant /
leverandør:

Type vask- / avfettingsmidler:

Mengde
brukt pr. år:

☐ Spillvannsledning

Resipient

JA ☐ / NEI ☐

☐ Overvannsledning

Oljeholdig avløp føres via:

☐ Annet (beskriv):

☐ Offentlig avløpsnett
☐ Naturlig resipient (elv, bekk, sjø, innsjø)

til

☐ Grunn / terreng
☐ Annet (beskriv):

Renseinnretning

Forbehandling av avløpsvann:

☐ OLJEUTSKILLER

Rensetrinn fabrikant:

☐ FETTUTSKILLER

☐ ANNET (beskriv):

Type / modell:

Kapasitet (l/s):

Dersom renseinnretning er oljeutskiller, er denne dimensjonert i henhold til NS-EN 858-2?

JA ☐ / NEI ☐

Er renseinnretning tilknyttet prøvetakingskum?

JA ☐ / NEI ☐

JA ☐ / NEI ☐ Har renseinnretning automatisk nivåalarm?

Drift av renseinnretning

Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann via oljeutskiller gis på vilkår at virksomheten inngår serviceavtale med godkjente firma(er) som
a) tømmer og kontrollerer oljeutskiller og henter oljeholdig avfall minst én gang i året
b) tar minst årlig prøve av oljeholdig avløpsvann og sørger for at resultatene dokumenteres
Type driftsaktivitet:

Frekvens:

Utføres i måned(er):

Utført / levert av:

Side 1 av 2

Søknad om utslippstillatelse

Tømming av sandfang & oljeutskiller
Kontroll av oljeutskiller
Prøvetaking
Peiling av sandfang
Annet:

Kristiansand Ingeniørvesen, kontakt: Tore Magnussen

Vedlegg

Beskrivelse av virksomhet

Beskriv virksomheten som genererer oljeholdig avløpsvann (få gjerne med beskrivelser av avløpsanlegg o.l. der dette har betydning for utslipp):

1. Situasjonskart som viser plassering av avløpsanlegg og utslippsted i målestokk 1:1000 eller større

☐

2. Dokumentasjon av driftsrutiner for utslipp og renseinnretning(er)

☐

3. Ev. serviceavtale(r) om tømming og vedlikehold av renseinnretning og prøvetaking

☐

4. Samtykke fra plan-, bygg- og oppmålingsetaten dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven

☐

5. Beskrivelse av interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning,
rekreasjon eller næringsvirksomhet (behøves ikke for eksisterende utslipp)

☐

6. Oversikt over hvem som skal varsles (behøves ikke for eksisterende utslipp)

☐

Signatur

7. Annet (beskriv):

☐
Dato:

Navn:
Stilling:

Kristiansand Ingeniørvesen, kontakt: Tore Magnussen
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