
 

 
 

OLJEUTSKILLER – SØKNAD 
 

 
Skjema skrives ut, fylles ut og sendes til kommunen gjennom e-post eller post.  
Arendal kommune er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15 ”Krav til utslipp av oljeholdig 
avløpsvann”. Ingen kan ha utslipp av oljeholdig avløpsvann uten at dette er søkt om og gitt tillatelse til. Oljeholdig 
avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang + utskiller + prøvetakingskum) før det føres til offentlig nett. 
Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget er installert, dimensjonert og driftet iht  Norsk 
Standard 858-1 og 858-2, slik at det overholder kravene i forskriften.  
 
Denne søknaden danner grunnlag for å gi virksomheten en utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann. Den er gyldig 
under forutsetning av at tillatelsens vilkår overholdes. Virksomheten er pliktig til å sette seg inn i og overholde disse. 

 
ANSVARLIG RØRLEGGER 

Firmanavn  

Org. nr.  

Adresse   

Kontaktperson  

Telefonnummer  

 

ANSVARLIG VIRKSOMHET dvs. eier/driver av verksted, bensinstasjon, vaskehall osv 
Navn på 
virksomhet  

Org. nr.  

Adresse  

Telefon  

E-post  

Kontaktperson  

 

SØKNADEN GJELDER (kryss av) 

Eksisterende utskiller  

Nyetablert utskiller eller økning i 
utslipp  

Etterregistrering av eksisterende  

Annet   

Er nyetablering av oljeutskiller søkt 
etter PBL?  

 

TYPE VIRKSOMHET (flere kryss mulig) 

Vaskehall/vaskeplass for kjøretøy  

Verksted kjøretøy  

Anlegg understellsbehandling  

Bensinstasjon/påfylling drivstoff  

Verksted/klargjøringssentral  

Annet   



Hvis annet, beskriv  

 
ANLEGGETS FYSISKE PLASSERING 

Gårdsnummer  

Bruksnummer  

Installasjonsadresse  

Avløpsvannets resipient (kryss av) Kommunalt 
avløp  Privat avløp  

Beskrivelse privat avløpsløsning  
   

Dersom avløp ikke går til offentlig ledningsnett, men til naturlig resipient (for eksempel sjø eller elv), skal 
utslippet nabovarsles. Hvis så tilfelle skal det krysses av under.  
Vedlagt ligger liste med nabovarsel  
Vedlagt ligger beskrivelse av berørte 
interesser som antas berørt ( 
drikkevann, rekreasjon, badeplass 
næringsvirksomhet med mer)  

 

 
 
 

 

OM UTSKILLEREN 

Type/leverandør  

Totalt våtvolum (m3)  

Prøvetakingskum (kryss av) Ja  Nei  

Sandfang Ja  Nei  

Materiale (GUP/betong/stål osv)  

Plassering (kryss av) Innendørs  Utendørs  

Beskriv  
 

VEDLEGG som skal følge søknaden 

Situasjonskart 

• 1:500 
• Utskillers beliggenhet i forhold til bygninger 
• Sluk/sandfangrenne som drenerer til oljeutskillanlegg 
• Avløpsledning fra utsluk til tilknytningspunkt på offentlig spillvannsledning 

Tømmeavtale • Avtale med firma om tømming, kontroll og prøvetaking 
• Signert av begge parter 

 

Skriv ut

Sendt e-post


