
POSTADRESSE BESØKSADRESSE: Drangedalsvegen 79 TELEFON 
Postboks 128 E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 35 54 70 00 
3901  PORSGRUNN Internett-adresse:  http://www.porsgrunn.kommune.no/

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann. 
Skjema for søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, jfr. Forskrift om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 
Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitelet jfr. § 15-2 

Anleggets adresse: Gnr: 
/ 

Hjemmelshaver av eiendommen: Tlf/ mob: Email: 

Anleggets kontaktpersoner: Tlf/ mob: Email: 
Firma:  

Person: 

Søknaden gjelder: 
Nyetablering: Utvidelse: Ombygning: Nåværende virksomhet: 

Virksomhetens Art: (kryss av) 

Bensinstasjon Vaskehall Motorverksted Selv vaskanlegg Understellsbehandling 

Annet: (beskriv) 

Vannforbruk: m3/år Avlest måler Anslått 
Vannforbruk hele virksomheten: 
Vannforbruk for oljeholdig avløpsvann: 

Vaskemidler: 
Type vaske/ avfettingsmiddel: Fabrikat: Mengde pr år: 

Dim. belastning: (Maskinvask, vaskehall, selv vaskeanlegg, høytrykkspyler, dim. tappekraner, utv.areal etc) 
Antall: Type: Merknad: 

Sendes på E-post til: 
postmottak@porsgrunn.kommune.no 
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Renseenhetene: 

Fabrikat/ typebetegnelse: Materiale: NS: 
Våtvolum 

 utskiller m3: 
Overflate 

utskiller m2: 
Sandfang i 

 utskiller m3 

Egen separat sandfangkum: 

Fabrikat/ typebetegnelse: Materiale sandfang: 
Våtvolum 

Sandfang m3: 
Overflate 

sandfang m2: 

(Avløpsrenner i gulv etc. beregnes ikke som sandfang). 

Behandling av avfall: 
Godkjent firma som skal brukes til tømming: 

herved bekreftes at tømmeavtale er inngått. 

Årsrapportering: 
Følgende firma skal bistå med årsrapportering av driften på anlegget: 

herved bekreftes at avtale om driftsassistanse/ årsrapportering er inngått.

Beskrivelse/ merknader til  anlegget: 

Ansvarlig søker: 
Dato: Sted: Sign: 

Søknadens vedlegg: 
1. Situasjonsplan målestokk 1.1000 - med plassering av renseenheten og tilhørende installasjoner.
2. Bunnledningstegning målestokk 1.100 av prøvetakingskum, utskiller,  sandfang, avløpsrenner og 

sluk etc.
3. Profiltegning som viser kotehøyder, innvendig topp hovedledning, bunn utløpsrør oljeutskiller 

(minimums differanse 900 mm). Samt skriv inn høyder på renner og sluk etc. 
4. Kopi av renseenhetens produktbeskrivelse med nedgravningsinstruks, driftsinstruks og 

produktsertifikat.
5. Kopi av leverandørens dimensjonering. 

Vi gjør oppmerksom på at anlegget er søknadspliktig i hht. plan og bygningsloven, slik at søknad om dette 
må avklares med plan- og byggesaksavdelingen. 

Søknaden sendes: Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. 
Email: postmottak@porsgrunn.kommune.no 
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