Bygg- och miljökontoret

Information om ny eller ändring av befintlig oljeavskiljare/brunnsfilter
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handläggningen görs i enlighet med
miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen
har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00,
vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Uppgifter om fastighetsägaren
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

E-postadress

Fakturauppgifter
Fakuraadress *

Referens *

Anmälan avser
Anmälan avser *
Nytt brunnsfilter (Fyll i
uppgifter under avsnitt A)
Ny oljeavskiljare (Fyll i
uppgifter under avsnitt B)

Fastighetsbeteckning
Ändring av befintligt
brunnsfilter (Fyll i uppgifter
under avsnitt A)
Ändring av befintlig
oljeavskiljare (Fyll i uppgifter
under avsnitt B)

Datum för planerad installation/årtal då befintlig anläggning
installerades

Inom vattenskyddsområde

Inom detaljplanelagt
område

(A) Uppgifter om verksamheten som använder brunnsfilter
Namn *

Organisationsnummer *

Adress

Postnummer

Postort

Namn

Telefon

E-postadress *
Fordonstvätt, personbilar
Bensinstation
Parkering utomhus
Annat, beskriv vad nedan

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Fordonstvätt,
bussar/lastbilar
Fordonsverkstad
P-däck, garage

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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(A) Uppgifter om brunnsfilter
Modell

Kapacitet flöde (l/s)

Brunnsfiltrets upptagningsområde/yta kvm

Aktuell flödesberäkning

Största regnmängden anläggningen är dimensionerad för, tvåtio-, tjugoårsregn eller mer. Vid större regnflöden utöver
anläggningens kapacitet

Övriga uppgifter

(B) Uppgifter om verksamheten som använder oljeavskiljaren
Namn *

Organisationsnummer *

Adress

Postnummer

Postort

Namn

Telefon

E-postadress *

Beskrivning av verksamheten som använder oljeavskiljaren
Fordonstvätt, personbilar,
Fordonstvätt,
antal tvättar/år:
bussar/lastbilar, antal tvättar/
år:
Bensinstation årsvolym
Fordonsverkstad
bränslen (m3):

Beskrivning av verksamheten som använder oljeavskiljaren
Parkering utomhus, antal
P-däck, garage, antal
platser och yta:
platser:
Annat, beskriv vad:

(B) Uppgifter om oljeavskiljaren
Tillverkare *

Modell *

Placering (bifoga ritning)

Strolek (kubikmeter)

Flöde l/s

Används högtrycksaggregat?
Ja

Nej

Typ (enligt standarden SS-EN 858)
Klass 1

Klass 2

Oljenivålarm
Ja

Nej

Om högtrycksaggregat används ange antal och flöde l/s
Anslutning *
Kommunalt avlopp,
spillvatten
Annat, ange vad nedan

Kommunalt avlopp,
dagvatten

Högnivå (dämningslarm)
Ja

Nej

Slamlarm
Ja

Nej

Finns provtagningsbrunn?
Ja

Nej

Har provtagning utförts?
Ja, bifoga analysrapport

Nej

Finns luftning?
Ja

Nej

Pumpning eller självfall
Ja, ange typ:

Nej

Slamavskiljaren är
Integrerad i oljeavskiljaren, Separat, ange slamvolym
ange slamvolym nedan
nedan
Slamvolym för separat eller integrerad slamavskiljare

Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Uppgifter om förorenad mark
Ingen misstanke om föroreningar
Föroreningar kan finnas

Föroreningar finns
Marken är sanerad

Egenkontroll
Redogör för en egenkontroll vid drift och skötsel av anläggningen, Vem eller vilken organisation kommer att ansvara för drift och
hur hanteras exempelvis en driftstörning (enligt 19 § 26 kap,
underhåll av anläggningen när den används? hur ska den skötas?
Miljöbalken)

Tömningsintervall per år

Tömningsföretag

Transportföretag

Mottagare av avfallet/mottagningsföretag

Bilagor
En fackmässig utförd VA-ritning ska bifogas och som visar
oljeavskiljarens/brunnsfiltrets placering med anslutnings- och
avluftningsledningar i skala 1:50 alt 1:100.
Bifogas

Dimensioneringsberäkningarna för den oljeavskiljares som
anmäls ska bifogas.
Bifogas

Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion.
Bifogas

Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen.
Bifogas

Analysprotokoll från provtagning av utgående vatten från
oljeavskiljare (befintliga).
Bifogas

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se

Sida 3 av 3

