
Søknad om utslippstillatelse for oljeholdig  
avløpsvann, forurensningsforskriftens § 15-4/§15A-3. 

Virksomhets navn: 

søker med dette om utslippstillatelse/påslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15/15A. 

Skal utslippet etableres og drives i samsvar med krav i § 15-7? Ja Nei* 

Generelle opplysninger 

Saken gjelder: 

Nyetablering Økt utslipp Ombygging 

Fornyelse av tillatelse Annet 

Virksomhetens art: 

Bilverksted Bensinstasjon Vaskehall/plass 

P-hus Annet 

Beskrivelse av aktivitet 

Virksomhets navn: Org.nr.: 

Forretningsadresse/postnr/poststed: Gnr/Bnr/Fnr: 

Kontaktperson: Tlf.: 

Postnr/sted: E-post: 

Opplysninger om vannforbruk og forbruk av kjemikalier 

Vannforbruk totalt for virksomheten 

Forbruk avlest måler: m3/år 

Antatt: m3/år 

Type vaske- og avfettingsmidler (Datablad vedlegges): 



Opplysninger om vannforbruk og forbruk av kjemikalier del 2 

Vannforbruk til oljeholdig avløpsvann 

Avlest måler: m3/år 

Antatt: m3/år 

Leverandør/fabrikat: Mengde per år: 

Belastning av oljeutskiller 

Antall tappepunkter Kranstørrelse 
Merknad (høytrykksspyling, 
resirkulering av vann m.v.) 

Utendørs vaskeplasser 

Innendørs vaskeplasser 

Servicehall, smørehall 

Motorvask 

Fjerning av rustbeskyttelse 

Annet 

Dimensjonering 

Type oljeutskiller 
(fabrikant/modell) 

Sandfangvolum 

Dimensjonering (NS) Våtvolum 

Materiale Oppsamlingstank 

Prøvetakingskum Ja Nei 

Resipient 

Avløpsvannet føres via Til 

Kommunal ledning Spillvannledning Kommunalt renseanlegg Grunn** 

Privat ledning Overvannsledning Vassdrag** Annet** 



 
 
 
 

Dispensasjon 

Årlig tømming To årlige prøvetakinger 

I stedet: 

Tømming hvert  år. Én prøvetaking i året Prøvetaking hvert  år. 

Dispensasjonssøknad må vedlegges. 

Andre forhold 

Ansvarlig søker, driver, eier av oljeutskiller(e) 

Søker Adresse 

Driver Adresse 

Eier Adresse 

Dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven må det også innhentes samtykke 
fra kommunens planmyndighet. 

* For oljeholdig avløpsvann som overskrider 50 mg olje per liter vann. 
** Oppgi interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsy-
ning,rekreasjon eller næringsvirksomhet. 

Dokumenter som må vedlegges: 
1. Tegning som viser oljeutskillerens plasseringen og tilknytningspunkt til offentlig nett 
2. Varslingsplan 
3. Produktdokumentasjon på utskiller 
4. Eventuelt begrunnet søknad med dokumentasjon vedørende dispensasjon fra krav til tømming,  

analyser,eller innhold som går over grenseverdi 

Søknad sendes: 
Drammen kommune, Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen  
eller per e-post til: kommunepost@drammen.kommune.no. 
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