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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöenheten

Anmälan enligt 2 kap. och 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808)
OBS! En komplett anmälan ska ha inkommit till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
Saknas information eller bilagor som behövs för handläggningen av ärendet förlängs handläggningstiden då
kompletteringar behöver begäras in.

Anmälan avser
☐ Ny anläggning

☐ Ändring av befintlig anläggning

Fastighetsbeteckning

☐ Befintlig anläggning

Datum för planerad installation/årtal för befintlig
installation

Uppgifter om fastighetsägaren
Fastighetsägaren namn

Mobiltelefon

Postadress

E-post

Fakturamottagare
Fakturamottagare, namn

Postadress

Referensnummer

Postnr och ort

Uppgifter om verksamheten som använder oljeavskiljaren
Namn

Telefon

Postadress

Besöksadress

E-post

Organisationsnummer/ personnummer

Kontaktperson

Telefon

Beskrivning av verksamheten som använder oljeavskiljaren
☐ Fordonstvätt, personbilar, antal tvättar/ år: _____________
☐ Parkering utomhus, antal platser: _____________
☐ Fordonstvätt, bussar/ lastbilar, antal tvättar/år:__________
☐ Fordonsverkstad ___________________________________
☐ P-däck, garage, antal platser: _______________
☐ Bensinstation, årsvolym bränslen ____________ m3
☐ Annat _______________________________

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Telefon
0511-320 00

E-post
miljo.bygg@skara.se

Webbsida
www.skara.se
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Uppgifter om oljeavskiljaren
Tillverkare

Modell

Placering, bifoga även ritning

Storlek m3

Flöde l/s

Används högtrycksaggregat
☐ Ja, ange antal:______ och flöde_____ l/s
Typ (enligt standarden SS-EN 858)
☐ Klass 1
☐ Klass 2

Larm
Oljenivålarm*
☐ Ja ☐ Nej
Högnivå (dämningslarm)** ☐ Ja ☐ Nej
Slamlarm
☐ Ja ☐ Nej
Luftning***
☐ Finns
☐ Finns ej

☐ Nej
Anslutning
☐ Kommunalt avlopp, spillvatten
☐ Kommunalt avlopp, dagvatten
☐ Annat/vilken
recipient:
Provtagning
Finns provtagningsbrunn?
☐ Ja
Har provtagning utförts?
☐ Ja
Om ja bifoga analysresultat

Slamavskiljare
☐ Separat, slamvolym _______ m3
☐ Integrerad i oljeavskiljaren, slamvolym ______ m3

☐ Nej
☐ Nej

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

Namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för skötseln av oljeavskiljaren

* 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.

Installatör
Person/ Företag som utför installationen av oljeavskiljaren

Telefon

Skötsel och underhåll
Tömningsintervall per år

Tömningsföretag

Transportföretag

Mottagarare av avfallet/ Mottagningsföretag

Avfall från oljeavskiljaren (slam och olja) klassas som farligt avfall och ska behandlas därefter.

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Telefon
0511-320 00

E-post
miljo.bygg@skara.se

Internet
www.skara.se
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Bifoga följande handlingar:

 En fackmässig utförd VA-ritning ska bifogas och som visar oljeavskiljarens placering



med anslutnings- och avluftningsledningar i skala 1:50 alt 1:100.
Dimensioneringsberäkningarna för den oljeavskiljares som anmäls ska bifogas.
Egenkontroll för underhåll och skötsel av oljeavskiljaren

Underskrift
Ort och datum:

Verksamhetsutövarens underskrift

Verksamhetsutövarens 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:
- miljo.bygg@skara.se
- Skara Kommun, Miljöenheten, 532 88 Skara
Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter.
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