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Kunduppgifter 
Namn på verksamheten: Fastighetsbeteckning:                

  

Anläggningsadress: Fastighetsägare: 

Verksamhetsutövare (kontaktperson): Tel: 

Epost: 

 
Verksamhet 
□ Fordonstvätt/spolplatta Antal tvättar per år 

□ Personbil………st    

□ Lastbil……….st 

□ Övrigt………st 
 

Hur sker tvättningen? Om tvättkemikalier 
/avfettningsmedel används, bifoga 
säkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 

□ högtryck   

□ varmt vatten      

□ endast avspolning med kallt vatten utan 

högtryck 

□ schampo 

□ avfettningsmedel 

Hur många högtrycksaggregat finns? 

Hur många tappkranar finns i verksamheten? Vilken dimension är det på tappventilerna? Dn 15, DN 20 
eller DN 25?  
 
 
 
□ Verkstad  
 

Antal besök per år 
□ Personbil……….st      

□ Lastbil……….st 

□ Övrigt……….st 
Hur många tappkranar finns i verksamheten? Vilken dimension är det på tappventilerna? DN 15, DN 20 
eller DN 25?  
 
 
 

ANMÄLAN 
  
Anmälan om planerad installation 
av oljeavskiljare 
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□ Drivmedelstation  Försäljning m3 per år: 
 
 

Vad saluförs på stationen?: 
□ Bensin 

□ Diesel 

□ Etanol (E85) 

□ RME 
 
 
□ Parkeringsdäck/plats  Antal parkeringsplatser: 

 
 

 
□ Garage/ maskinhall med golvavlopp Antal uppställningsplatser: 

 
 

 

 
Uppgifter om oljeavskiljaren 
Tillverkare: Modell samt placering (ritning bifogas): 

Storlek: Tömningsentreprenör (avtal bifogas): 

 
Anslutning till kommunalt avloppsystemet eller enskild anläggning 
 
□ Kommunalt spillvattennät 
 
□ Kommunalt dagvattennät 
 
□ Enskild avloppsanordning 
 
 
 
 
Övrigt 
Övriga upplysningar 
 
 

□ Annat Användning eller verksamhetsform: 
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Underskrift 
 
___________________________________ 
Ort och datum 
 
____________________________________         __________________________________                                    
Underskrift  Namnförtydligande   
 
Bilagor 
TILL ANMÄLAN SKALL BIFOGAS FÖLJANDE: 
 

1. Dimensioneringsunderlag 
2. Leverantörens beskrivning av modellen 
3. Ritning över placering och rörledning till oljeavskiljaren 
 
Anmälan skickas till: Tingsryds kommun 
 Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 Box 88 
 362 22 TINGSRYD 
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