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Namn- och adressuppgifter
Sökande
Namn:

Utdelningsadress:

E-postadress:

Postnummer: Ort: Telefon dagtid:

Namn:

Anmälan avser

Ändring av befintlig anläggningNy anläggning

Utdelningsadress:

Entreprenör

Utdelningsadress:

Namn:

Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress
bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

TelefaxN
K
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Fastighetsbeteckning: Församling:

Fastighetsägare

Postnummer: Ort: Telefon dagtid:

Postnummer:

ANMÄLAN
Oljeavskiljare/fettavskiljare
Enligt 9 kap § 7 miljöbalken (1998:808) och 13 och 14 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Oljeavskiljare

Föravskiljning (t ex sandfång):

Fabrikat: Volym: 1 2

Volym:

E-postadress:

Telefon dagtid:

Ort:

Klass:

Fettavskiljare

Fabrikat: Volym:

Fakturamottagare
Namn:

Utdelningsadress: Postnummer: Ort: Telefon dagtid:

Personnummer/organisationsnummer:



Namnförtydligande:

Datum och sökandes namnteckning:
Namnunderskrift

Avloppsanläggning

Enskild avloppsanläggning Kommunalt avlopp

Verksamhetsbeskrivning
Behöver du mer utrymme för verksamhetsbeskrivningen kan den bifogas som en separat bilaga.

ANMÄLAN
Oljeavskiljare/fettavskiljare

Sid 2 (2)

Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress
bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70
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Bilagor 
Handläggning av ärendet kan påbörjas först då en komplett anmälan finns inlämnad till Bygg- och miljökontoret.
Nedanstående bilagor skall bifogas med anmälan:

•     Dimensioneringsberäkning, flöden
•     Situationsplan i skala 1:500 - 1:1000 där följande uppgifter framgår:
      -    avloppsledningarnas placering
      -    oljeavskiljarens placering 
      -    utsläppspunkt
•     Eventuella markägarintyg/servitutsavtal
•     Verksamhetsbeskrivning (bifogas om utrymmet ovan inte räcker till).

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras utifrån 
gällande timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Den kan även beställas via 
Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Anmälan med bilagor inlämnas till:
Bygg- och miljökontoret 
Box 808
761 28 Norrtälje

Namnförtydligande:

Datum och fastighetsägarens namnteckning:

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204 
Personuppgifter som lämnas databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära 
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter måste en skriftlig begäran 
lämnas in.
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