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Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann 

1 - Generelt 

Krav til oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett i Målselv kommune skal følge krav i 

Forurensningsforskriften. Strengere krav kan være nødvendig for overholdelse av kommunens egen 

utslippstillatelse. Kravet gjelder for nyetablerte og eksisterende virksomheter, og ved endring av 

eksisterende virksomheter.  

 

Se Forurensningsforskriften § 15 - påslipp til offentlig avløpsnett og § 15A påslipp. 

 

Iht. Ledningsregistreringsforskriften §4 plikter ledningseieren å stadfeste og dokumentere egne 

ledningsanlegg. Stadfesting og dokumentasjon av ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere osv. 

skal derfor utføres iht. "Retningslinjer for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg i Målselv 

kommune" som finnes på kommunens nettside.  

 

Innmålingsdata og dokumentasjon skal oversendes Målselv Kommune senest 20 dager etter 

tilknytting/tildekking. Dette gjelder både nytt anlegg og eksisterende anlegg.  

Søknad gjelder: 

□ Nytt anlegg 

□ Eksisterende anlegg 

□ Endring/vesentlig økning 

 

□ Søkes om å fravike Forurensningsforskriften § 15-7 

 

Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven:          □ Ja               □Nei 

  

Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet:      □ ja, dato:____________ 

 
2 - Eiendom 

 

Gårdsnummer__________       Bruksnummer__________        Festenummer__________ 

3 - Foretak / person som skal ha påslippstillatelse 

Navn 

 

Organisasjonsnummer 

 

Kontaktperson 

 

E-post 

 

Telefon 

Beskrivelse av bedriftens virksomhet og produksjon 

□ Bensinstasjon 

□ Motorverksted 

□ Bussterminal 

□ Vaskehall / Frittstående selvvask 

□ Service / Smørehall 

□ Annet 
 
 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2004-06-01-931/%C2%A715-7
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4 - Renseløsning 

Tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann via avskiller gis på vilkår av at oljeutskiller 

dimensjonert i henhold til NS-EN 858-1 og NS-EN 858-2, NOVAR-156 (2007), VA/miljø blad 22, 

120 Krav til oljeutskillere (utløpsvann): Maks temperatur 45 grader C. Maks oljeinnhold 50 mg/l, 

minimum tømming 1 gang per år. 

 

Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde olje er liten over tid. 

Tømming/tilstandskontroll og prøvetaking skal dokumenteres med rapporter som skal sendes til 

kommunen. Kommunen kan sette ekstra krav i enkelte tilfeller. 

 

Navn på firma som det inngås serviceavtale med 

 

 

Organisasjonsnummer 

 

 

5 - Dimensjonering / utstyr 

Sandfangskum 

Volum  

 

Diameter  

Oljeutskiller 

Type/modell 

 

Nominell størrelse 

 

 

Størrelse (m3) 

Prøvetakingskum 

Type Nominell størrelse Størrelse (m3) 

 

 

Kilder til oljeholdig vann Antall tappepunkt Dimensjon pr. tappepunkt 

1. Innendørs vaskeplasser   

2. Utendørs vaskeplasser   

3. Bilvaskemaskiner   

4. Høytrykkspylere   

5. Motorvask   

6. Fjerning av rustbeskyttelse   

7. Annet   

Dimensjonerende kapasitet (l/s) 

 

Resipient 

□ Kommunalt avløpsnett                           □ Grunn/terreng 

 

□ Vassdrag                                                  □ Annet(beskriv) 

 

 

□ Søker har gjort seg kjent med vilkårene i forskriftene og de plikter som medfølger 

    påslippstillatelse 

Eiers underskrift  

 

Sted / dato____________           Navn___________________________________________ 
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Vedlegg til søknad 

□ Kart som viser plassering av avløpsanlegg og 

utslippspunkt (målestokk 1:1000 eller større) 

 

□ Oversikt over varsel til de som kan bli særlig 

berørt av saken 

□ Tegninger av oljeutskiller og 

prøvetakingskum 

 

□ Beskrivelse av driftsrutiner 

 

Innmåling og dokumentasjon av VA-ledninger, kummer tanker etc. utføres iht. "Retningslinjer for 

innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg i Målselv kommune". Dokumentasjon oversendes 

senest 20 dager etter tildekking av anlegget. 

Utfylt søknad sendes til postmottak@malselv.kommune.no eller pr brev til Målselv kommune avd. Teknisk, Mellombygdveien 216, 9321 

Moen 
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