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Anmälan om installation av oljeavskiljare
Anmälan avser installation av oljeavskiljare inomhus samt utomhus. 

Allmänna uppgifter om fastighetsägaren 
Namn Organisationsnummer 

Telefon e-post

Adress Postnr Ort 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress (om annan än ovan) Postnr Ort 

Allmänna uppgifter om verksamhetsutövaren 
Namn Organisationsnummer 

Typ av verksamhet 

Telefon e-post

Adress Postnr Ort 

Oljeavskiljare 
Tillverkare Modell Volym (l) Nom.flöde 

Typgodkänning

Avskiljare installeras 
Inomhus Utomhus  

Slamavskiljare 
Ja Nej 

Larmanordning 
Ja Nej 

Oljeavskiljaren är utrustad 
med: Provtagningsbrunn  Automatisk 

avstängningsventil 

Oljeavskiljaren tillhör 
Klass 1 Annat…………………………. 

Växjö kommun 

VA-avdelningen 

Box 1222 

351 12 Växjö 

0470-410 00 

Uppdaterad 2018-11-27 
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Dimensionering 
Oljeavskiljaren kopplas till: 

Spillvattennätet Dagvattennätet 

Antal tappventiler: 
DN 15………. DN 20……….   DN 25.......... 

Varav högtryckstvätt………. 

Om oljeavskiljaren kommer bli kopplad till dagvattennät: 

Spillzonyta (m2)……….      Typ av markbeläggning…………  

Tömningsentreprenör Tömningsintervall 

Bifoga följande uppgifter till anmälan: 

- Fullständig VA-ritning med förslag på installation av avskiljare
- Fullständiga dimensioneringsberäkningar
- Beskrivning av vad som är kopplat till avskiljaren
- En kopia på upprättat tömningskontrakt

Information 

Vis installation av oljeavskiljare kopplad till dagvattennätet ska regnintensiteten per kvadratmeter antas till minst 

0,025 l/s 

OBS! Vid nyinstallation av oljeavskiljare krävs det en enskild anmälan till Stadsbyggnadskontoret. 

För mer information besök vår hemsida: https://www.vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/hallbarhet-och-miljo/vatten-och-
avlopp.html 

Oljeavfall 
- Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927 och

därför ställs det även särskilda krav på anteckningar om avfallsmängd och vem avfallet lämnas till för
vidarehantering enligt 55§. Det finns även krav på ett transportdokument som ska beskriva avfallslag och
avfallsmängd enligt 66§.

Fastighetsägarens underskrift 

_________________________________ _________________________________ 
Ort och datum Underskrift 

_________________________________ 
Namnförtydligande 
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