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Sydnärkes 
Miljöförvaltning 

Sid 1 (2) 

Anmälan om installation av oljeavskiljare 

* = Obligatorisk uppgift Sydnärkes Miljöförvaltning 

695 80 Laxå 

0584 473 400 

Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927 och därför ställs det enligt 55 § även särskilda krav på 
anteckningar om avfallsmängd och vem avfallet lämnas till för vidarehantering. 

Anmälan avser* 
Ny anläggning 

Befintlig anläggning 

Ändring av befintlig anläggning 

Anläggningsadress 
Gatuadress* 

Ort* 

Fastighetsbeteckning* 

Fastighetsägare 
Företagsnamn* 

Organisationsnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Verksamhetsutövare 
Företagsnamn* 

Organisationsnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Fakturaadress och fakturareferens 

Uppgifter om verksamheten* 

Beskrivning 

In
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Sid 2 (2) 

Sydnärkes Miljöförvaltning 

Oljeavskiljare 
Tillverkare* 

Modell* 

Volym (l)* 

Typgodkännandenummer* 

Nom. flöde* 

In
er

a 
A

B
 8

15
00

8 
17

04
 

Avskiljare installeras* 

Inomhus 

Utomhus 

Slamavskiljare* 

Ja 

Nej 

Oljeavskiljaren tillhör* 

Klass 1 

Annat ………………………………………………………………. 

Tömning 
Tömningsentreprenör 

Bilagor 
Fullständig VA-ritning med förslag på installation av avskiljare 

Fullständiga dimensioneringsberäkningar 

Beskrivning av vad som är kopplat till avskiljaren 

Kopia på upprättat tömningskontrakt 

Övriga upplysningar 

Larmanordning* 

Ja 

Nej 

Oljeavskiljaren är utrustad med* 

Provtagningsbrunn 

Automatisk avstängningsventil 

Oljeavskiljaren kopplas till* 

Spillvattennätet 

Dagvattennätet 

Tömningsintervall 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrift 

Datum och fastighetsägarens underskrift* Namnförtydligande* 



Sydnärkes 
Miljöförvaltning 

Sydnärkes Miljöförvaltning 

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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