
Virksomhetens art
 Bensinstasjon  Verksted 

 Annen næringsvirksomhet, beskriv:

Har virksomheten oljeutskiller?   Ja  Antall:   stk   Nei

Har virksomheten bensinutskiller?  Ja  Antall:   stk   Nei

Eiendom/byggested
Gnr   Bnr   Adresse 

Tiltakshaver
Navn      Adresse    Telefon

 
Firma som knyttes til utskiller
Firmanavn      Organisasjonsnummer  Telefon

Ansvarlig søker
Firmanavn      Organisasjonsnummer  Telefon
 

Ansvarlig utførende
Firmanavn      Organisasjonsnummer  Telefon

 

Lillestrøm kommune
Søknad om påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Søknad om påslippstillatelse  
for oljeholdig avløpsvann 
 
Skjema benyttes ved nyetablering eller ved utskifting av eksisterende utskiller for oljeholdig avløpsvann.
Jmf. forurensingsforskriften § 15 – Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Side 1 av 3

Saken gjelder

 Nyetablering   Verksted  Ombygging/Tilbygg   Uendret virksomhet



Lillestrøm kommune
Søknad om påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Side 2 av 3

Type utskiller (fabrikat):

Volum m3:     Montert dato: 

Materiale:   GUP    Stål

Plassering av olje/bensinutskiller:

Situasjonskart tegnes nedenfor eller vises på kartkopi som pålimes (bruk eget vedlegg om nødvendig)

 Innvendig   Utvendig   Nedstrøms inspeksjons- og kontrollkum

Ved utvendig plassering av utskiller og prøvetakingskum, angi sted i forhold til kommunal avløpsledning



Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser
Eieren har ansvar for at utskilleren til enhver tid fungerer tilfredsstillende. Dersom eier ikke driver utskil-
leren forskriftsmessig, kan kommunen pålegge utbedringer. 
Oljeutskilleren skal installeres, dimensjoneres, driftes, vedlikeholdes og tømmes i henhold til forskrift om 
utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk av merking av vaske- og avfettingsmidler.
Arbeidene vil bli utført i henhold til Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser og Lillestrøm 
kommunes VA-norm, med mindre kommunen tillater noe annet. 

Som tiltakshaver/eier/fester av anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å overhold de til  
enhver tid gjeldende reglement.

Navn på tiltakshaver:

Tlf dagtid:      E-post:

Sted    Dato      Underskrift

Søknaden sendes 

Lillestrøm kommune, 
postboks 313, 
2001 Lillestrøm  

eller e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no 

Lillestrøm kommune
Søknad om påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Vedlegg

	 	Serviceavtale	med	godkjent	tømmefirma.

Ansvarlig	tømmefirma	skal	årlig	rapportere	til	kommunen.
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