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Miljöenheten

Inlämnande av uppgifter om slam- och oljeavskiljare
Skicka in blanketten i god tid innan anläggningen installeras/ändras.
Uppgift om slam- och oljeavskiljaren (anläggningen)
Ny anläggning

Ändring av befintlig anläggning

Befintlig anläggning

Fastighetsbeteckning:
Adress:
Har flera verksamheter/företag avlopp som är kopplade till slam- och oljeavskiljaren?

Ja

Nej

Uppgifter om er verksamhet
Namn:
Företag:

Person-/organisationsnummer:

Adress:
Postnr:

Postort:

E-post:

Fastighetsägare om annan än ovan
Namn:

Telefon:

Adress:
Postnr:

Postort:

Typ av verksamhet
Fordonstvätt

Bensinstation

Verkstad

Maskinhall

Garage

Parkering utomhus

Spolplatta utomhus

Annat:

Verksamhetsbeskrivning
Typ av service/arbete exv oljebyte:

Omfattning exv antal fordonstvättar/uppställda fordon/ verksamhetslokalernas kvadratmeteryta:

Finns någon form av grovrengöring före oljeavskiljaren exv sandfång:
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Spillvattnets sammansättning och egenskaper (vad, tex olja, drivmedel, limrester med mera, ska avskiljas):

Städmetoder i verksamhetslokalerna:

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

Övrigt:

Information om slam- och oljeavskiljaren
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

Slam- och oljeavskiljaren uppfyller standard SS-EN 858 del 1 och 2:
Klass 1

Ja

Nej

Klass 2

Ja

Nej

Övriga upplysningar
Övrigt:
Tömningsintervall:

Företag:

Transportföretag:

Mottagningsföretag:
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Handlingar att bifoga:
•

Dimensionsberäkning enligt svensk standard SS EN 858

•

Produktfaktablad

•

Egenkontroll/skötselanvisningar

•

Eventuella markägarintyg/servitutsavtal

•

Protokoll från 5-års besiktning (gäller befintlig slam- och oljeavskiljare)

•

Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 där följande uppgifter framgår:
- avloppsledningarnas placering
- oljeavskiljarens och provtagningsbrunnens placering
- utsläppspunkt
Karta går att hämta på www.kartor.nykoping.se

Underskrift

Ort och datum

Namnteckning

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig;
personnummer/organisationsnr, namn, adress samt
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna
hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet
över till Stadsarkivet för slutlig arkivering. Personuppgiftsansvarig
är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha 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 via e-post miljo@nykoping.se eller telefon
0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post
dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR
hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Nyköpings Kommun
Miljöenheten
611 83 Nyköping

Glöm ej att skriva under blanketten!

Avgift: För handläggning av anmälan kan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift
enligt kommunens taxa för miljöbalken, se www.nykoping.se
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