
 

 

Entreprenörsrapport – för utförd installation av 
oljeavskiljare 

Allmänna uppgifter  
Fastighetsbeteckning  Dnr:  

Namn på sökanden  

Adress  

Oljeavskiljare 

Fabrikat   

Modell / beteckning  Storlek (m3): 

Slamfack  
(om integrerad) Slamvolym (m3):  

Material   Plast  Betong  Annat……………….

Ange utförd installation 
 Förankring av avskiljare 

 Provtagningsbrunn 
 Larm för oljenivå 

Slamavskiljare 

Fabrikat   

Modell / beteckning  Storlek (m3): 

Material   Plast  Betong  Annat……………….

Ange utförd installation 
 Förankring av slambrunn 

 Provtagningsbrunn 
 Larm för slamnivå 

Utformning och placering 
Placering   Inomhus  Utomhus 

GPS koordinater X…………………… Y……………………………..

Avskiljaren mottagare av vatten 
från: ………………………………………………………… 

Anslutning 

 Kommunalt spillvatten 

 Kommunalt dagvatten 

 Enskilt avlopp 

 Recipient 

 Dagvatten 

Avstånd till uppställningsplats 
för tömningsfordon  Mindre än 25 m  Mer än 25 m 

 



 

Uppgifterna intygas 
Entreprenör / Firma  

Namn på installatör  

Telefon / mobil  
Jag har tagit del av Alvesta kommuns krav och riktlinjer för 
oljeavskiljare  JA  NEJ 

Anläggningen är utförd enligt SS-EN-858  JA  NEJ 

Anläggningen utförd, datum  
   
OBS! 
Till entreprenörsrapporten ska bifogas ritning som visar var och hur avskiljarsystemet 
har installerats 
 
 
Övriga noteringar eller mindre förändringar i samband med arbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
 
Bygg & Miljö 
Alvesta kommun 
342 80 Alvesta 
 
Tel: 0472- 150 00 
Fax: 0472- 150 66 
E-post: samhallsplanering@alvesta.se 
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