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Entreprenörsrapport sluten tank 

* = Obligatorisk uppgift 

Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, 
miljo@ulricehamn.se 

Tillstånd/beslut 
Datum* 

Fastighet 

Kontrollpunkter 

1. Tank 

Fabrikat*  Volym, m3* 

Material* 

Plast/glasfiber 

Annat, ange vad …………………………………………………………………. 

2. Material till underlag och kringfyllnad* 

Sand, fraktion ……………………………………………………………………. 

Annat, ange vad …………………………………………………………………. 

3. Förankring*

Finns förankring? 

Ja, ange hur …..…………………………………………………………………. 

Nej 

4. Larm*

Finns larm? 

Ja 

Nej 

5. Manlucka/inspektionslucka*

Finns manlucka/inspektionslucka? 

Ja 

Nej 

Är manlucka/inspektionslucka lätt tillgänglig för inspektion efter avslutat anläggningsarbete? 

Ja 

Nej 
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Övriga upplysningar/avvikelser (mer än ett alternativ kan vara aktuellt) 
Avloppsanordningen 

är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut 

är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren 

avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på nedanstående punkter 

Avvikelser 

Fastighetsägare 
Förnamn * 

Efternamn* 

Postnummer* 

Postort* 

E-postadress Telefon (även riktnummer)*  

Utdelningsadress* 

Entreprenör 
Företag* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

E-postadress 

Efternamn* 

Ansvarig utförare 
Förnamn* 

Anläggningen färdigställd 
Datum* 

Underskrift 
Datum och underskrift (entreprenören)* Namnförtydligande* 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din entreprenörsrapport sluten tank har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. 
Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din 
entreprenörsrapport sluten tank. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga 
grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag hittar du 
även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 
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