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Anmälan om oljeavskiljare 
 

Detta ska bifogas anmälan  
• Ritning på oljeavskiljarens storlek och placering 
• Karta 
 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning där åtgärden vidtas 

      
Adress 

      
Postadress 

      

Sökande 
Namn Organisations-/personnummer 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postadress Telefon kvällstid 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Organisations-/personnummer 

            
Fakturaadress Telefon dagtid 

            
Postadress Telefon kvällstid 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            

Oljeavskiljare 
Tillverkare Modell Flöde (l/s) 

             
Storlek (m3) Placering, bifoga ritning 

            
Enligt standard SS-EN 858 del 1 och 2 Slamavskiljare 
Klass 1  Ja   Nej   Separat slamvolym (m3): 
Klass 2  Ja   Nej   Integrerad i oljeavskiljaren, slamvolym (m3): 
Avskiljarens anslutning    

 Kommunalt avlopp  Enskild brunn  Dagvatten  Spillvatten 
Provtagning 
Finns provtagningsbrunn*  Ja  Nej    
Larm 
Oljenivålarm*  Ja  Nej  Högnivå (dämningslarm)**  Ja  Nej Slamlarm  Ja  Nej 
Vart leds avloppsvattnet (Recipient)? Utsläppspunkt ska märkas ut på kartan. 

 Kommunalt avlopp, spillvatten     Kommunalt avlopp, dagvatten  Annat: 

Tömningsintervall per år Tömningsföretag 
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Information 
Du ska föra en kontrolljournal för oljeavskiljaren. Transportdokument ska upprättas vid varje tömning/transport av 
avfallet i oljeavskiljaren eftersom avfallet klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). Spara 
kontrolljournal och transportdokument i minst tre år. De ska finnas tillgängliga vid besök från miljöavdelningen. 
 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

                  
Underskrift 

 
 

Blanketten skickas till 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
 
eller 
samhallsbyggnad@bastad.se 
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