
1 (2)Anmälan enligt 13 § förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
avseende inrättande av avloppsanordning 
samt oljeavskiljare. 

Annat:

Datum för installation:

Fordonstvätt st

st

Automattvätt: 

Högtryckstvätt: 

Handtvätt  utan högtryck:

Garage med golvavlopp st

Verkstad st

Parkering st

Annat

Uppgifter verksamhet

Antal parkeringsplatser:

Bensin-/pumpstation

Antal fordon/vecka:

Antal parkeringsplatser:

Typ av verksamhet

Kontaktperson fastighetsägare: Mejladress fastighetsägare:

Org.nr. fastighetsägare:

Adress, postnummer, ort fastighetsägare:

Nyinstallation

Uppgifter fastighet
Fastighetsbeteckning:

Ändrad användning/ 
verksamhetsägare

Fastighetsadress, postnummer, ort:

Fastighetsägare:

Anmälan avser

Telefonnr. fastighetsägare:

Verksamhetsnamn (om flera, ange alla): Org.nr:

Kontaktperson: Mejladress kontaktperson:

Telefonnr. kontaktperson:

Antal personbilar/vecka: 

Antal lastbilar/vecka: 
Antal /vecka: st

Parkeringsdäck med tak och golvbrunnar

Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

Ja

Ja
Ja

Nej

Nej

Nej

Adress, postnummer, ort



Anslutning

Oljeavskiljaren ska anslutas till:

Avskiljarsystemet består av följande komponenter: 

Provtagningsbrunn/provtagningsmöjlighet 

Ytterligare rening eller emulsionsspaltningssystem 

Automatisk avstängningsventil 

Automatiskt överfyllnadslarm

Bakgrund och fakta om vald oljeavskiljare

Tillverkare: Modell:

Nominell storlek (l/s): 

Godkänd enligt SS-EN 858 del 1: Dimensionerad enligt SS-EN 858 del 2:

Dimensioneringsunderlag 

Maximalt spillvattenflöde (l/s): 

Maximalt dagvattenflöde (l/s):

Densitetsfaktor: 

Hindersfaktor:

Separat slamavskiljare, volym (l): 

Integrerad slamavskiljare, volym (l): 

Oljeavskiljare klass 1,volym (l): 

Oljeavskiljare klass 2, volym (l): 

By-passfunktion

2 (2)

Bilagor som ska bifogas anmälan:

-

-  

En VA-ritning som visar oljeavskiljarens placering med anslutningsledningar

Dimensioneringsberäkningar för anmäld oljeavskiljare

- Produktblad

Avgift 
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Ort och datum 

Namnteckning (behörig firmatecknare) Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din anmälan inkommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas 
och behandlas är de du angett på denna blankett. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett 
korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära 
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

Kommunalt dagvattennät

Privat dagvattennät

Kommunalt spillvattennät 

Enskilt avlopp

Ja Nej Ja Nej
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