
                   Malå/Norsjö 

                   Miljö- och byggnämnd 
                         

 
Anmälan om installation av 
oljeavskiljare 
Enligt 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808)  
med hänvisning till ABVA 2008 Malå 
Norsjö kommun 

 

Postadress 
Malå Kommun 

Miljö- och byggavdelning 

Storgatan 13 

939 31 Malå 

 

Besöksadress 

Storgatan 67 Norsjö 

Storgatan 13 Malå 

Telefon:  

0918-140 00 vx Norsjö 

0953-140 00 vx Malå 

Internet: www.norsjo.se 

                www.mala.se  

 
Fax: 0918-141 55 

        0953-142 98 
Epostadress: fornamn.efternamn@mala.se 

 

 

Fyll i hela blanketten och skicka den till adressen eller via e-post till mob@mala.se     

 

Sökande 

Namn  Organisations/ personnummer 

Postadress: 

 

Ort 

E-postadress Telefon 

Kontaktperson 

 

Telefon 

 

Verksamhet kopplad till oljeavskiljaren 

Fastighet som oljeavskiljaren ska installeras på 

 

□ Fordonstvätt                                                 Antal tvättar/vecka i snitt 

Personbil ……….. st Lastbil ………. st Övrigt ………. st 

□ Verkstad                                                      Antal besök/vecka 

Personbil ………. st Lastbil ………. st Övrigt ………. st 

□ Bensinstation                                              Försäljning liter/år 

□ Annat                                                        Användning eller verksamhetsform 

Beskrivning av verksamheten och vad för typ av vatten som kommer gå genom oljeavskiljaren 

 

 

 

 

 

Uppgifter om oljeavskiljaren 

Tillverkare 

 

Modell 

Storlek (våtvolym i m3) och flöde (l/s) Datum för installation 

 

Enligt standard SS-EN del 1 och 2 

□ Klass 1 med:   □Koalescensfilter    □ Flottörventil    □ Provtagningsbrunn   □Larm 

 

□ Klass 2 med:   □ Koalescensfilter   □ Flottörventil   □ Provtagningsbrunn    □Larm 

 

vskiljarens anslutning 

□ Spillvatten    □ Dagvatten    □ Vattendrag/ytvatten    □ Stenkista 

 

□ Markbädd     □Infiltration    □Annat:___________________________________ 

 

http://www.norsjo.se/
http://www.mala.se/
mailto:mob@mala.se


2 (2) 
 

Uppgifter om larm 

Tillverkare  

 

Modell 

Larmfunktion 

□ Ljud        □ Ljus/Lampa 

Givare  

□ Dämningslarm (ger larm vid hög vätskenivå i avskiljaren, vilket tyder på att utflödet ur 

oljeavskiljaren upphört)  

□ Oljenivålarm (ger larm vid ett visst olje-/fettskikt)  

□ Slamlarm (ger larm vid hög slamnivå)  

 

 

Övriga upplysningar 

 

  

 

 

 

Till ansökan ska bifogas  

• Uppgifter om dimensionering 

• Ritning över anläggningens utformning 

• Karta där oljeavskiljarens placering finns markerad 

• Egenkontroll/skötselanvisningar 

 

Ansökan/anmälan ska skickas till Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning senast6 veckor före 

planerad installering. Ändrade förhållanden ska genast anmälas till Miljö- och 

byggavdelningen. 

 

Underskrift 

Ort och datum 

 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

Frågor? - Kontakta miljö- och byggavdelningen på tfn 0918 -140 00 (Norsjö) eller tfn 0953 -

140 00 (Malå). 

Avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt en taxa av kommunfullmäktige. 

 
Personuppgiftshantering, GDPR 

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar 

gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din verksamhet/ärende pågår. 

Därefter raderas dina uppgifter. 

 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt 

lag. Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 

information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 

behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 

kontakta oss på mob@mala.se . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 

inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten 

mailto:mob@mala.se

