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Anmälan oljeavskiljare

Anmälan avser
Nyinstallation

Ändrad användning/
verksamhetsägare

Annat:

Uppgifter fastighet
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

Fastighetsägare:

Org.nr. fastighetsägare:

Adress fastighetsägare:

Telefonnr. fastighetsägare:

Kontaktperson fastighetsägare:

Mejladress fastighetsägare:

Uppgifter verksamhet
Verksamhetsnamn (om flera, ange alla):

Org.nr:

Kontaktperson:

Telefonnr. kontaktperson:

Mejladress kontaktperson:

Typ av verksamhet
Fordonstvätt

Antal personbilar/vecka:

st

Automattvätt

-Välj-

Antal lastbilar/vecka:

st

Högtryckstvätt

-Välj-

Antal

st

Handtvätt utan

-Välj-

/vecka:

högtryck
Bensin-/pumpstation
Antal parkeringsplatser:

st

Verkstad

Antal fordon/vecka:

st

Parkering

Antal parkeringsplatser:

st

Garage med golvavlopp

Parkeringsdäck med tak och golvbrunnar

Annat

Blanketten är redigerbar och kan fyllas i direkt på datorn. Om du skriver för hand på utskrift, texta gärna!

Datum för installation:
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Bakgrund och fakta om vald oljeavskiljare
Tillverkare:

Modell:

Nominell storlek (l/s):
Godkänd enligt SS-EN 858 del 1:

-Välj-

Dimensionerad enligt SS-EN 858 del 2:

-Välj-

Maximalt spillvattenflöde (l/s):

Densitetsfaktor:

Maximalt dagvattenflöde (l/s):

Hindersfaktor:

Avskiljarsystemet består av följande komponenter:
Separat slamavskiljare, volym (l):

Provtagningsbrunn/provtagningsmöjlighet

Integrerad slamavskiljare, volym (l):

Ytterligare rening eller emulsionsspaltningssystem

Oljeavskiljare klass 1,volym (l):

Automatisk avstängningsventil

Oljeavskiljare klass 2, volym (l):

Automatiskt överfyllnadslarm

By-passfunktion

Anslutning
Oljeavskiljaren ska anslutas till:

-välj-

Bilagor som ska bifogas anmälan:
- En fackamannamässigt utförd VA-ritning som visar oljeavskiljarens placering med anslutningsledningar - Dimensioneringsberäkningar för anmäld oljeavskiljare
- Produktblad

Bekräftelse av inskickade uppgifter

Uppgiftslämnare:

Datum:

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Borås Energi och Miljö AB behandlar personuppgifterna om dig enligt
dataskyddsförordningen (GDPR) Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för abonnemang och debitering. Du har rätt att
på skriftlig begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

Skicka blanketten ihop med
bilagorna till:
E-post: registrator@borasem.se
Postadress
Borås Energi och Miljö AB
Miljökemist VA
Box 1713
501 17 Borås

Du är alltid välkommen att kontakta oss
Kundcenter: 020-971300
Växel: 033-358100
E-post:kund@borasem.se

Blanketten är redigerbar och kan fyllas i direkt på datorn. Om du skriver för hand på utskrift, texta gärna!

Dimensioneringsunderlag

