
 Anmälan om installation av oljeavskiljare       

 

Postadress  Besöksadress Telefon Telefon vx Organisationsnr 
Emmaboda Kommun  Rådhusgatan 2 0471-24 90 00 0471-24 90 00 212000-0738 
Box 54 Hemsida E-post  Bankgiro 
361 21 EMMABODA www.emmaboda.se bygg-miljo@emmaboda.se  991-1868 

  
Ifylld och underskriven blankett skickas till: 

  

 Bygg- och miljönämnden 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

Allmänna uppgifter 
Anmälare Organisationsnummer/personnummer 

Postadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefon 

  

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Telefon 

Postadress Postnummer och ort 

Verksamheten 

 Fordonstvätt 
Antal personbilar/vecka Antal lastbilar, bussar, maskiner/vecka 

 Garage 
Antal bilar/dygn Ange om anläggningen har väggar och tak 

 Bensinstation 
Antal bilar/dygn 

 Spolplatta utomhus 
Ange om anläggningen har väggar och tak 

 Parkering 

 Annat: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

  



Anmälan om installation av oljeavskiljare    

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av teknik- och fritidsnämnden i Emmaboda 

kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR 

Information om avskiljare 
Tillverkare 

Produktnamn oljeavskiljare Oljeavskiljarens storlek 

Slamvolym (om integrerad) 

Slamavskiljarens namn (om inte integrerad) Slamavskiljarens storlek (om inte integrerad) 

Avskiljaren är ansluten till 

 Dagvatten  Spillvatten  Recipient  Markbädd/infiltration 

Avskiljaren har 

 Oljelarm  Slamlarm  Automatisk avstängningsventil  Provtagningsbrunn 

Oljeavskiljarens GPS-position Placering av kompletterande reningsanläggning 

X Y 

Följande ska bifogas ansökan 

 Uppgifter om dimensionering 

 Ritning över anläggningens utformning 

 Karta där oljeavskiljarens placering finns markerad 

 Egenkontroll/skötselanvisningar 

Övriga upplysningar 

Information 

Avgift för ärendets handläggning tas ut enligt kommunens taxa. 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Underskrift 
Ort och datum 

Anmälarens underskrift Namnförtydligande 

http://www.emmaboda.se/GDPR
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