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Underrªttelse om slam- och oljeavskiljare  
 

VAR GOD TEXTA Anmälan avser  
 Ny anläggning  Ändring av befintlig anläggning  Befintlig anläggning 

Fastighetsbeteckning Adress 

            

Verksamhet 
Namn/företag Person-/organisationsnummer (för debitering) 

            

Adress Postadress 

            

E-postadress Telefon 

            

Information om slam- och oljeavskiljare 
Tillverkare:  Oljeavskiljarens modell, storlek och flöde (l/s): 

            
Slamvolym: Slamavskiljarens modell och storlek (om inte integrerad):  

            
Kompletterande reningsanläggning Placering: 

            
Slam- och oljeavskiljarens material:  

 Betong   Plast  Om plast, placeras den i sandbädd  Ja  Nej 
Slam- och oljeavskiljaren ansluts till:  

 dagvatten   spillvatten   recipient   enskild avloppsanläggning  

Slam- och oljeavskiljaren utrustas med: 
 oljelarm   slamlarm   automatisk avstängningsventil   provtagningsbrunn 

Enligt standard  
SS-EN 858 del 1 och 2 

Klass 1 
Klass 2 

 Ja  Nej 
 Ja  Nej 

 

Verksamhet 
 Fordonstvätt   Bensinstation  Garage  Verkstad 
 Spolplatta utomhus  Parkering  Annat:       

Verksamhetsbeskrivning 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.habo.se/


2 (2) 
M

H
F8

15
 v

er
.1

.0
, 2

00
7-

04
-1

6 

Beskrivning av vilka tappventiler/kranar som är kopplade till det avlopp som slam- och oljeavskiljaren ska 
anslutas till 

Behöver du mer utrymme för verksamhetsbeskrivning kan den bifogas som en separat bilaga 

Bilagor 
Handläggning av ärendet kan påbörjas först då en komplett anmälan finns inlämnad till miljöavdelningen 
Nedanstående bilagor ska bifogas anmälan: 

• Dimensionsberäkning enligt svensk standard SS EN 858
• Produktfaktablad
• Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 där följande uppgifter framgår:

- avloppsledningarnas placering
- oljeavskiljarens placering
- utsläppspunkt

• Egenkontroll/skötselanvisningar
• Eventuella markägarintyg/servitutsavtal

Övriga upplysningar 

Tömningsintervall per år: Tömningsföretag 

Transportföretag: Mottagningsföretag: 

Obs! En kontrolljournal för oljeavskiljare ska föras. Transportdokument ska upprättas vid varje tömning/transport av 
avfallet i oljeavskiljaren, eftersom avfallet klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063). Spara 
kontrolljournal samt transportdokument i minst fem år. De ska finnas tillgängliga vid besök från miljöavdelningen, Håbo 
kommun. 

Underskrift 
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Underskriven blankett sänds till 
Håbo Kommun 
Miljöenheten
746 80 Bålsta 
eller skicka till e-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
Avgift för handläggning kan tas ut även om ansökan 
återtas. Mer information finns på www.habo.se. 
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Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen)
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Maskinskriven text
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om underrättelse om slam- och oljeavskiljare. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun.Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.
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