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Anmälan om ny/befintlig oljeavskiljare
Enligt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) samt 13 och 14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Anmälan avser
☐ Ny anläggning

☐ Ändring av befintlig anläggning

Fastighetsbeteckning

☐ Befintlig anläggning

Datum för planerad installation/årtal för befintlig installation

Uppgifter om fastighetsägaren
Fastighetsägaren namn

Telefon

Postadress

Mobiltelefon
E-post adress

Uppgifter om verksamheten som använder oljeavskiljaren
Namn

Telefon

Mobiltelefon

Postadress

Besöksadress

E-post adress

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,
beskriv_____________________________________

Mobiltelefon

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

☐ Nej

Anslutning
☐ Kommunalt avlopp, spillvatten
☐ Kommunalt avlopp, dagvatten
☐ Annat/vilken recipient:

Larm
Provtagning
Oljenivålarm*
☐ Ja ☐ Nej
Finns provtagningsbrunn
☐ Ja
☐ Nej
Högnivå (dämningslarm)** ☐ Ja ☐ Nej
Har provtagning utförts?
☐ Ja,bifoga analysrapport ☐ Nej
Slamlarm
☐ Ja ☐ Nej
Luftning***
Slamavskiljare
Pumpning eller självfall
☐ Finns
☐ Separat, slamvolym _______ m3
☐ Ja, typ av pump****_________________
☐ Finns ej
☐ Integrerad i oljeavskiljaren, slamvolym ______ m3
☐ 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.
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Skötsel och underhåll
Tömningsintervall per år

Tömningsföretag

Transportföretag

Mottagarare av avfallet /Mottagningsföretag

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.
 Nya oljeavskiljare ska anmälas minst 6 veckor innan installationen beräknas utföras.
 Dimensioneringsberäkningarna för den oljeavskiljares som anmäls ska bifogas.
 Analysprotokoll från provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare (befintliga).
Avgift

För handläggning av anmälan debiteras 3 412 kr enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. För
handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden ta ut avgift enligt en taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Fakturamottagare, namn

Postadress

Organisation/personnr

Underskrift
Ort och datum:
Verksamhetens underskrift

Verksamhetens 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.
Personuppgiftsinformation:
Jag har läst ” Information om behandling av registrerade personuppgifter” i bilagan.
Ifylld blankett skickas till:
- Miljöenheten Herrljunga Kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
- miljo@admin.herrljunga.se
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Information om behandling av registrerade personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter registreras
och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna
samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och fastighetsbeteckning.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att du har inkommit med
ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och support
av vårat verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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