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Skickas till:
Skurups kommun
Myndighetsenheten-miljö
274 80 SKURUP

ANMÄLAN OM INSTALLATION
AV OLJEAVSKILJARE
– Enligt 9 kap. § 7 miljöbalken
(1998:808) och 13, 14 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan avser
Ny anläggning

Ändring av befintlig anläggning

Fastighetsbeteckning

Befintlig anläggning

Datum för planerad installation

Uppgifter om fastighetsägare
Namn

Person-/Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Telefon/mobil

E-post

Uppgifter om verksamheten

Ortnamn

Namn

Person-/Organisationsnummer

Postadress

Besöksadress

Telefon/mobil

E-post

Kontaktperson
Beskrivning av verksamheten

Fordonstvätt för personbilar, antal tvättar/år:____st

Fordonsverkstad

Fordonstvätt för lastbilar/bussar, antal tvättar/år:____st

Garage, antal platser:____st

Bensinstation, årsvolym bränslen________m3

Annat, beskriv:___________

Parkering utomhus, antal platser:____st
Uppgifter om oljeavskiljaren
Tillverkare

modell

Typ (enligt standarden SS-EN 858)

Klass 1
Volym

Flöde l/s

Finns provtagningsbrunn

Ja
Anslutning

Klass 2
Nej

Larm

Kommunalt avlopp (spillvatten)

Oljenivålarm

Ja

Nej

Kommunalt avlopp (dagvatten)

Högnivå (dämningslarm)

Ja

Nej

Annat:_________

Slamalarm

Ja

Nej

Luftning

Slamavskiljare

Finns

Separat, slamvolym_____m3

Finns ej

Integrerad i oljeavskiljaren, slamvolym_____m3

Skötsel och underhåll
Tömningsföretag

Transportföretag

Mottagare av avfallet/Mottagningsföretag

St. Torggatan 4
274 34 Skurup

Tel: 0411-53 60 00

myndighetsenheten@skurup.se
www.skurup.se
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För att anmälan ska vara komplett ska bilagor 1-4 alltid bifogas. Kryssa i vilka bilagor som
bifogas din anmälan här:
1. Situationsplan med måttangivelser som visar:
• Fastigheten med byggnader och
tillfartsvägar
• Ledningsdragning för vatten och
avlopp inklusive utsläppspunkt
• Olje- fettavskiljarens och
avloppsanordningens läge
2. Skiss med måttangivelser som tydligt visar oljeavskiljarens utförande.
3. Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren).
4. Dimensioneringsberäkning, flöden
Om ansökan inte är komplett, kan den inte behandlas, vilket medför längre handläggningstid.
Övriga upplysningar
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts av
kommunfullmäktige 2019-12-16 § 356. Timavgiften är för närvarande 950 kronor/timme.
Fakturamottagare

Ort

Postadress

Organisationsnummer/personnummer

Datum

Underskrift

Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera dina
ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är insamling, hantering,
lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt personeller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt arkiv.
Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad. Dina uppgifter
kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör allmän handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte
personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på e-postadress kansli@skurup.se. Dina
personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på Skurups hemsida. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på
dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

Skriv ut

St. Torggatan 4
274 34 Skurup

Tel: 0411-53 60 00

myndighetsenheten@skurup.se
www.skurup.se

