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Anmälan om ny/befintlig oljeavskiljare
Enligt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) samt 13 och 14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899)
Anmälan avser

☐ Ny anläggning

☐ Ändring av befintlig anläggning

Fastighetsbeteckning

☐ Befintlig anläggning

Datum för planerad installation /årtal för befintlig installation

Uppgifter om fastighetsägaren
Fastighetsägaren namn

Telefon

Postadress

E-post adress

Mobiltelefon

Uppgifter om verksamheten som använder oljeavskiljaren
Namn

Telefon

Mobiltelefon

Postadress

Besöksadress

E-post adress

Organisationsnummer / personnummer

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

Beskrivning av verksamheten som använder oljeavskiljaren
☐ Fordonstvätt, personbilar, antal tvättar /år: _____________
☐ Fordonstvätt, bussar /lastbilar, antal tvättar /år:__________
3
☐ Bensinstation, årsvolym bränslen ________ m
☐ Fordonsverkstad

☐ Parkering utomhus, antal platser: ____________
☐ P-däck, garage, antal platser: _______________
☐ Annat, beskriv_____________________________________
_________________________________________________

Uppgifter om oljeavskiljaren
Tillverkare

Modell

3

Storlek m

Flöde l/s

Placering, bifoga även ritning
Används högtrycksaggregat
☐ Ja, ange antal:______ och flöde_____ l/s

Typ (enligt standarden SS-EN 858)

Anslutning

☐ Klass 1

☐ Kommunalt avlopp, spillvatten
☐ Annat:

☐ Klass 2

Högnivå (dämningslarm)**
Slamlarm

☐ Kommunalt avlopp, dagvatten

Provtagning

Larm
Oljenivålarm*

☐ Nej

☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja

☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej

Finns provtagningsbrunn ☐ Ja
Har provtagning utförts

Luftning***
Slamavskiljare
3
☐ Finns
☐ Separat, slamvolym _______ m
3
☐ Integrerad i oljeavskiljaren, slamvolym ______ m
☐ Finns ej
Namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för skötseln av oljeavskiljaren

☐ Nej

☐ Ja, bifoga analysrapport

☐ Nej

Pumpning eller självfall
☐ Ja, typ av pump****__________________
☐ Nej

* Oljenivålarm varnar för tjockt oljeskikt
** Högnivålarm benämns också dämningslarm och ska installeras när oljeavskiljaren har en automatisk avstängningsventil installerad.
*** oljeavskiljare bör förses med ventilationsledning enligt Boverkets Byggregler. Avskiljare som kan innehålla brandfarliga eller explosiva gaser bör avluftas
genom separata luftningsledningar.
**** Val av pump är viktigt. Membran eller slangpump är godtagbart. Pumpning får endast ske motsvarande halva oljeavskiljarens kapacitet.
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Skötsel och underhåll
Tömningsintervall per år

Tömningsföretag

Transportföretag

Mottagarare av avfallet /Mottagningsföretag

Bilagor




En fackmässig utförd VA-ritning ska bifogas och som visar oljeavskiljarens placering med
anslutnings- och avluftningsledningar i skala 1:50 alt 1:100.
Nya oljeavskiljare ska anmälas minst 6 veckor innan installationen beräknas utföras.
Dimensioneringsberäkningarna för den oljeavskiljares som anmäls ska bifogas.
Analysprotokoll från provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare (befintliga)

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i miljöskyddskontorets
datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan ”Så behandlar vi dina
personuppgifter”.
Avgift
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för Miljöskyddsnämndens verksamhet enligt Miljöbalken. Avgiften
för handläggning av anmälan om oljeavskiljare debiteras med timavgift. Timavgiften är för närvarande (201404-01) 950 kronor/timma. Normalt sker avgiftshöjningar i början av varje år. Avgiften faktureras
verksamheten om inget annat anges nedan
Fakturamottagare, namn

Postadress

Organisation/person nr

Underskrift
Ort och datum:
Verksamhetens underskrift

Verksamhetens namnförtydligande

Fastighetsägarens underskrift

Fastighetsägarens namnförtydligande

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren ansvarar för att det spillvatten som släpps ut från fastighetens
VA-installation till det allmänna VA-nätet inte innehåller olja.

Ifylld blankett skickas till: Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS
Tack för att du ser till att ditt farliga avfall tas om hand och återvinns på rätt sätt!
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