
  
  

 

    
   

SÖKANDENS UPPGIFTER 

Namn 

Adress 

Telefon 

E-post 

ENTREPRENÖRENS UPPGIFTER 

Namn 

Adress 

Telefon 

E-post 

NejHar gått diplomutbildning  Ja 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din tekniska beskrivning - infiltration 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 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: ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER 
Ulricehamns kommun TELEFON 0321-59 50 00 
Miljöenheten BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 
523 86 Ulricehamn E-POST miljo@ulricehamn.se 
eller till: miljo@ulricehamn.se WEBB ulricehamn.se SÅ HÄR TÄNKER JAG BYGGA 

MITT INFILTRATIONSSYSTEM 

Teknisk beskrivning av ett 
infiltrationssystem med moduler med 
eller utan förfällning av fosfor. 

BILAGA TILL ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ATT INRÄTTA 
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 

SÖKANDENS UPPGIFTER 

Namn: 

Fastighetsbeteckning: 

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/


................... cm

ATT BYGGA ETT INFILTRATIONSSYSTEM MED FÖRSTÄRKNINGSLAGRETS LÄNGD 

MODULER: 
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INFILTRATIONSSYSTEMET: 

SLAMAVSKILJAREN 

Befintlig slamavskiljare behålls Ja Nej 

Slamavskiljarens volym .................. m3 

Slamavskiljarens fabrikat ........................................... 

PUMPNING 

Anläggningen förses med pumpbrunn  Ja  Nej 

Integrerad pump   Ja  Nej 

MARKFÖRHÅLLANDEN 
Avstånd från marknivå till högsta 

................... cmgrundvattennivå eller berg 

Jordartens genomsläpplighet (LTAR)  .............. l/m2/d 

AVSKÄRANDE DRÄNERING – anläggningen 
 Jaavlastas från grundvattenpåverkan:   Nej 

MODULERNA 

Fabrikat  ........................................................................

 ..................... stAntal moduler 

ALTERNATIV 1: SPRIDNINGSLAGER AV SAND/GRUS 

Spridningslagrets fraktion    ..................................... mm 

Spridningslagrets tjocklek     ...................................... cm

ALTERNATIV 2: SPRIDNINGSMATTA 

Spridningsmattans längd ................... cm 

Spridningsmattans bredd  ................... cm

Spridningsmattans tjocklek  ................... cm

FÖRSTÄRKNINGSLAGER 

Förstärkningslagrets fraktion  ....................... mm 

Förstärkningslagrets tjocklek ................... cm 

INFILTRATIONSBÄDDEN

.................... mInfiltrationsbäddens längd 

Infiltrationsbäddens bredd  .................... m 

GRUNDVATTEN/BERG 

FOSFORFÄLLNING 

Anläggningen skall förses med system 
för fosforfällning  Ja Nej 

Lodrätt avstånd mellan spridarrör/spridarplatta 
och högsta grundvatten/berg ska vara minst 
100 cm. 

Vårt avstånd mellan spridarplatta/spridarrör 
och högsta grundvatten/berg är  ................... cm 

INFILTRATIONSSYSTEM TVÄRSEKTION: 

ÅTERFYLLNADSMASSOR DÄR 
STÖRRE OCH VASSA STENAR 
TAGITS BORT 

GEOTEXTIL 

AVSTÅND 
MIN 100 CM 

GRUNDVATTENNIVÅ 

FÖRSTÄRKNINGSLAGER 
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VENTILATION 

Separata ventilationsrör med löstagbart 
ventilerat lock 20 cm ovan mark. 

Ventilationsbrunn med löstagbart lock 
ventilerat 20 cm ovan mark. 

NIVÅRÖR 

Med röret och en pejlsticka skall grundvattennivån i 
förhållande till spridarrören kunna pejlas. 

Diameter (min 10 cm): .....…….....…cm 

Nivåskillnaden mellan spridarrör och 
nivårörets botten (bör vara minst 150 cm). 

Vårt avstånd: …....…........ m 




