
 
Anmälan om installation av oljeavskiljare 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg- & Miljös dataregister 

Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta 
Tel: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Blanketten ska fyllas i och lämnas till Bygg & Miljö tillsammans med bygganmälan 

Allmänna uppgifter 
Verksamhetsutövare Personnr / org. nummer 

  
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare  

  
Adress Postadress 

  
Ansvarig för oljeavskiljaren  Telefon  E-post 

   

Verksamhet 

 Fordonstvätt 

  Antal personbilar/vecka ………… Antal lastbilar, bussar, maskiner/vecka …………..

 Bensinstation 

 Antal bilar ………...

 Garage, 

  Antal bilar ………... Ange om tak och väggar …………..

 Parkering 

 

 Verkstad 

 

 Spolplatta utomhus 

 Ange om tak och väggar ……………….

   Annat…………………………………………………………………………………………...................................................... 

Information om avskiljare 

Tillverkare: 

Oljeavskiljarens namn och storlek: 

Slamvolym (om integrerad): 

Slamavskiljarens namn och storlek (om inte integrerad): 

Avskiljaren ansluten till:        dagvatten         spillvatten      recipient     markbädd/infiltration 

 Oljelarm  Slamlarm   Automatisk avstängningsventil  Provtagningsbrunn  

Kompletterande reningsanläggning………………………………………………………………………………………………………… 

Placering: GPS position på oljeavskiljare: 

 X Y 

Bifoga 
Bifoga följande: 

 Uppgifter om dimensionering 

 Ritning över anläggningens utformning 

 Karta där oljeavskiljarens placering finns markerad 

 Egenkontroll/skötselanvisningar 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg- & Miljös dataregister 

Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta 
Tel: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Övriga upplysningar 

 
 

Underskrift 

 

……………………………………………………………………. 
Ort och datum 
 

………………………………………………………….. 
Underskrift 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ifylles av kommunen 
Kopia skickad till Dnr: 

 VA-Verket  Miljö ……………………………………………… 

Synpunkter inkomna från   

 VA-Verket  Miljö  
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