
SÅ HÄR TÄNKER JAG BYGGA MIN AVLOPPSANLÄGGNING MED 
MINIRENINGSVERK

SÖKANDENS UPPGIFTER ENTREPRENÖRENS UPPGIFTER BILAGA TILL ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ATT INRÄTTA ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 

Namn Namn SÖKANDENS UPPGIFTER

Adress

T

Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

e-post

elefon dagtid

Mobiltelefon

e-post

Har gått diplomutbildning         Ja   Nej

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din tekniska beskrivning - infiltration eller markbädd med moduler 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 tekniska beskrivning - infiltration eller markbädd med moduler. 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/ 

BLANKETTEN SKICKAS TILL: 
Ulricehamns kommun 
Miljöenheten 
523 86 Ulricehamn 
eller till: miljo@ulricehamn.se 

ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER 
TELEFON 0321-59 50 00 
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 
E-POST miljo@ulricehamn.se
WEBB ulricehamn.se
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reningsverk   pump     tagningsbrunn      

SLAMAV- EV. PUMP- EV PUMP
SKILJARE BRUNN

RENINGSVERK Vi använder
enkel infiltrationsyta         

GEOTEXTIL SPRIDARRÖR

GRUNDVATTEN

PROVTAGNINGS-
BRUNN:

ATT BYGGA AVLOPPSANLÄGGNING MED 
MINIRENINGSVERK MED  EFTERBEHANDLING

MARKERA NEDAN VILKA MARKERA NEDAN VILKEN TYP AV 
KOMPONENTER SOM ANVÄNDS! EFTERBEHANDLINGSSYSTEM SOM ANVÄNDS!

Vi använder Vi använder Vi använder prov-

................. 

RENINGSVERK

fabrikat ..............................

beteckning.........................

Typgodkänd för WC + BDT

BDT

Antal personer i hushållet

PROVTAGNINGSBRUNN

I förekommande fall bör brunnen ha en diameter 
på minst 30 cm

Brunnens diameter ............. cm

Nivåskillnad mellan inlopp och utlopp .............. cm

DIMENSIONERING AV AVLOPPSSYSTEMET:

Fyll i de gula fälten med de mått, storlekar, djup och alternativ du kommer att använda.

NIVÅSKILLNAD
MINST 10 CM

PROVTAGNINGSBRUNN:
MÖJLIGHET ATT HÄNGA PÅ ETT 
UPPSAMLINGSKÄRL

Vi använder
biofilterdike/dike       

GRUNDVATTEN

DIKE
VÄXTLIGHET

Vi använder en annan typ av
efterbehandlingssystem         

Beskriv:    ................................................................................

................................................................................

 ………..

TYP AV EFTERBEHANDLINGSSYSTEM:

EFTERBEHANDLING MED ENKEL  
 INFILTRATIONSYTA

Vår infiltrationsyta är kvm 
Lodrätt avstånd från spridarledning till högsta 
grundvatten (bör vara minst 50 cm)

Vårt avstånd ä cm

EFTERBEHANDLING MED BIOFILTERDIKE/ 
DIKE ELLER LIKNANDE

Dikets längd innan utsläpp i naturligt system….......m 

I diket kommer renande växter att planteras, 
(bladvass. rörflen, jättegröe och  iris)        Ja         Nej

Diket  förses med bräddavlopp till:

icke vattenförande dike

vattendlörande dike/å

våtmark


	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	reningsverk: 
	Vi använder: 
	Vi använder prov: 
	Vi använder_2: 
	fabrikat: 
	beteckning: 
	WC  BDT: 
	BDT: 
	EFTERBEHANDLING MED ENKEL: 
	EFTERBEHANDLING MED BIOFILTERDIKE: 
	Ja: 
	Nej: 
	icke vattenförande dike: Off
	vattendlörande dikeå: Off
	våtmark: Off
	Vi använder_3: 
	Vi använder en annan typ av: 
	Beskriv 1: 
	Beskriv 2: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	Brunnens diameter: 
	Sökandens adress rad 2: 
	Sökandens adress rad 1: 
	Entreprenörens namn: 
	Entreprenörens adress rad 2: 
	Entreprenörens adress rad 1: 
	Entreprenörens telefondagtid: 
	Entreprenörens mobiltelefon: 
	Entreprenörens E-post: 
	Sökandens E-post: 
	Sökandens mobiltelefon: 
	Sökandens telefon dagtid: 
	Sökandens namn: 
	Fastighetsbetäckning: 
	Avstånd mellan spridarledning och högsta grundvatten i cm: 
	Infiltrationsyta i kvm: 
	Nivåskillnaden mellan inlopp och utlopp i cm: 
	Antal personer i hushållet: 
	Dikets längd innan utsläpp i m: 


