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Information om avskiljare (Blankett A) 
(Fylls i tillsammans med blankett: Resultat av den 

 genomförda 5-årskontrollen, Blankett B) 

Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och 
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska 
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett 
skriftligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Verksamhetsutövare som är ansvarig för avskiljaren 
Företagsnamn Organisationsnummer 

Adress till ansvarigt företag E-postadress 

Postnummer Postadress Kontaktperson Telefon dagtid, helst mobiltelefon 

Fakturaadress (fylls endast i om den är annan än utdelningsadressen) 
Adress/Box 

Postnummer Ort Referensnummer 

Uppgifter om avskiljarens placering 
Kommun där avskiljaren finns Kontaktperson 

Adress där avskiljaren finns Telefon dagtid, helst mobiltelefon 

Fastighetsbeteckning där avskiljaren finns E-postadress 

Uppgifter om verksamheten 

Vilken verksamhet bedriver ni? 

 Fordonstvätt:   Med tvättkemikalier Utan tvättkemikalier

Antal tvättar per år: 

Personbilar:______ st. Lastbilar: ______ st. Övriga fordon: ______ st. 

 Drivmedelsstation, med försäljning av_______m3

drivmedel per år (bensin + diesel + metanol t.ex.) 

 Verkstad

 Annan verksamhet: __________________________________________

Skickas eller lämnas in till       MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress 

542 86 MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 
MARIESTAD 

0501-75 60 05 
0501-75 60 20 
0501-75 60 30 

0501-75 60 09 www.mariestad.se 
www.toreboda.se 
www.gullspang.se 

mbn@mariestad.se 

http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/
mailto:mbn@mariestad.se
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Information om avskiljare (Blankett A) 
(Lämnas in tillsammans med blankett: Resultat 
av den genomförda 5-årskontrollen, Blankett B) 

Uppgifter om avskiljaren 

Vad är kopplat till avskiljaren? 

 Fordonstvätt  Drivmedelsstation

 Verkstad  Dagvatten (avrinning från hårdgjorda ytor utomhus)

 Övrigt: __________________________________________

Är avskiljaren yngre än 5 år  Ja  Nej

För att styrka att er avskiljare är yngre än fem år vill vi att ni skickar in: 

1. Kopia på kvitto för installationen eller kopia på bygglovet.
2. Information om avskiljarens storlek, klass, märke och vilket flöde den är dimensionerad för.
3. Om avskiljaren ersatt en äldre avskiljare vill vi ha information om vad som har hänt med den

gamla avskiljaren:
- Är den borttagen eller igenpluggad?
- Har ni undersökt marken runt den gamla avskiljaren med avseende på markföroreningar?

Femårskontroll av avskiljare ingår alltid som en del av verksamhetens egenkontroll och ska 
kunna visas upp vid begäran. 

Uppgifter om dimensionering 

Ange avskiljarens våtvolym?  ______m3 

Ange maxflödet för vattnet som går till avskiljaren?  ______liter/sekund 

Hur många liter/sekund är avskiljaren dimensionerad för 
enligt standarden SS EN 858 (installerad 2003 eller senare)?  ______liter/sekund 

Om avskiljaren är av en äldre typ (installerad innan 2003), 
vilken uppehållstid angiven i timmar är avskiljaren dimensionerad för?  ______timmar 

Ett alternativ till att beräkna dimensionering av en äldre avskiljare är att istället bifoga en analysrapport (inte 
äldre än ett år gammal rapport) från provtagning av utgående vatten från avskiljaren vid maxbelastning. Om 
ni väljer det alternativet vill vi ha in resultat från analys av följande parametrar: 

• För verkstäder: oljeindex.
• För fordonstvättar: oljeindex; summan av bly, krom och nickel; zink; kadmium; kvoten av

BOD7/CODCr 
Tidpunkt för provtagningen: Företrädesvis under den mest miljöbelastande delen av året, dvs. under 
perioden november till april. Provtagningen får ske tidigast en månad efter tömning av oljeavskiljaren, 
eftersom tömningen försämrar funktionen ett tag. Provet blir därmed inte representativt 
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Information om avskiljare (Blankett A) 
(Lämnas in tillsammans med blankett: Resultat 
av den genomförda 5-årskontrollen, Blankett B) 

Uppgifter som ni fyller i om 5-årskontrollen visar att 
avskiljaren inte är tät.  

Vad planerar ni att göra med anledning av att avskiljaren inte är tät? 

Gräva bort avskiljaren?   Ja, planeras vara klart:_______  Nej

Installera ny avskiljare?  Ja   Nej

Täta avskiljaren?  Ja  Nej
Vid installation av ny avskiljare ska det anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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