
 E-post: postmottak@melhus.kommune.no 
www.melhus.kommune.no 
72 85 80 00 
Postboks 55, 7221 Melhus 

Årsrapport for oljeutskillere 

1. Virksomheten

Navn: Org nr.: Gnr./bnr.: 

Adresse: 

Hjemmelshaver: Telefon: Ansvarlig/kontaktperson: 

2. Oljeutskilleranlegget

Adresse (hvis forskjellig fra punkt 1): 

Gnr./bnr. (hvis forskjellig fra punkt 1): 

Beliggenhet: 

Volum på utskiller og ev. sandfang: 

3. Tømming av oljeutskiller

Er årlig tømming utført? (tømmerapport vedlegges) Ja Nei 

Hvis nei, hvorfor ikke? 

Navn på tømmefirma: 

Dato: Mengde olje fjernet (m3): Mengde sand/slam fjernet (kg): 

Utførte tømminger: 

4. Prøvetaking

Er minimum antall årlige kontrollprøver tatt ut og analysert? Ja Nei 

Hvis nei, hvorfor ikke? 

Antall kontrollprøver som tas per år: 

Firma som tar ut prøven, og leverer til analyse: 

Dato: Konsentrasjon/analyseresultat (mg olje/l): 

Resultat fra kontrollprøver siste 
12 måneder (analyserapport fra 
akkreditert laboratorium 
vedlegges): 
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5. Drift og vedlikehold

Utført tilsyn/vedlikehold: Ja Nei Ja Nei 

Inspeksjon og tømming av sandfang: Kontroll av automatisk lukkeanordning: 

Er vannivå lavere enn utløpsrør  
(Lavt nivå kan indikere lekkasje)? 

Rengjøring av oljenivåføler, kontroll av 
varsellampe: 

Kontroll av delevegger: 
Kontroll av overflate, sprekkdannelser, 
rustangrep etc.: 

Er utløpsrør vatret? 
Kontroll/rengjøring av innløpsrør og 
utløpsrør: 

Er det lokk på utløpskasse? Rengjøring av kumlokk med pakninger: 

Har oljeutskiller koalesensenhet? Rengjøring av prøvetakingskum: 

Rengjøring av sandfang, oljeutskiller, 
rør mellom sandfang og oljeutskiller, 
prøvetakingskum og koalesensenhet: 

Installert prøvetakingskum: 

Er det inngått en serviceavtale for årlig kontroll med vannprøve, service av funksjon og 
tømming? Hvis nyetablering, legg ved avtalen. 

Hvis ja, navn: Telefon: 

6. Rutiner

Har bedriften etablert et internkontrollsystem for oppfølging av kravene i kap. 15 i 
forurensningsforskriften (der kravene i utslippstillatelsen inngår)? 

Kan bedriften dokumentere at alt spesialavfall deklareres og håndteres i samsvar med 
spesialavfallsforskriften? 

7. Utslipp

Beskrivelse av eventuelle uhell og utslipp: 
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Eventuell nærmere beskrivelse av tema: 

 

 

 

8. Vedlegg 

Analyserapport: 

 

 

Tømmerapport: 

 

 

Merknader 

 

 

 

 

 

Annet 

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til Melhus kommune, innen 1. april hvert år. Det skal 
være en årsrapport per oljeutskiller. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskillers identitet og beliggenhet. 

Virksomheten skal overholde følgende utslippskrav, jf. forurensningsforskriften § 15-7:  
«Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.  
Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal 
reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.  
Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha 
dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.  

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye 
renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. 
Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med 
dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.» 

 

 

Sted, dato:      Underskrift: 

 

…………………………………………….    …………………………………………………………………………… 
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