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ENTREPRENÖRSRAPPORT 

-för utförd avloppsanläggning 

 

POSTADRESS   TELEFON ORG NR  

Ljungby kommun, 341 83 Ljungby   0372-78 90 00 212000-0670  

E-POST  WEBBPLATS  

miljo.byggnamnden@ljungby.se  www.ljungby.se  

 

Fastighet och sökande 

Fastighetsbeteckning Dnr 

Namn på sökande 

Adress Postnummer Ort 

Slamavskiljare eller sluten tank 

 Befintlig      Ny 
     

 

 Plast           Betong 

Modell/beteckning Storlek (m3) 

Ange utförd installation 
 
 T-rör på utloppsledning                                 Överfyllnadslarm 
 Pumpbrunn                                                    Fördelningsbrunn                         
 Pumpbrunn integrerad i slamavskiljaren        Provtagningsbrunn                                                            
 Larm för pump  
 
 

Efterföljande rening  

Infiltration/kompaktfilter/tät markbädd 

Längd (meter) Bredd (meter) Total yta (m2) 

Antal spridarledningar  Längd per spridningsrör (meter) Antal kompaktfilter och fabrikat 

Luftningsrör 
 Ja                     Nej                        Antal:                 

Makadam/spridningslager 

Spridningslager tjocklek i cm  Uppsamlingslager tjocklek i cm (markbädd) 

Placering av underkant på makadam/spridningslager 
 
 Över marknivå……….…antal meter 
 I marknivå 
 Under marknivå………...antal meter 

Fraktion/storlek (mm) 
 
 12/24                   16/32               8/16 

 
 Krossad makadam, tvättad:   Ja     Nej                        
 Natursingel 
 

Förstärkningslager av sand 

 
 Ja         Nej 

Tjocklek (cm) 

Kvalitét  
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Minireningsverk 

Fabrikat Modell/beteckning Storlek (pe) 

Utsläppspunkt efter reningsverket, efterpolering 

Annan efterföljande rening 

Fabrikat: Volym: 

Övrigt 

Övriga noteringar eller mindre förändringar i samband med arbetet 

Bifogade dokument 

 
   Situationsfoto, anläggning med hus 

 
   Foto på slamavskiljare och T-rör 

 
   Foto på fördelningsbrunn 

 
   Foto på infiltration före täckning 

 
   Foto på luftningsrör 

Intyg och underskrift 

 
   Jag har tagit del av miljö- och byggnämndens beslut 

 
   Anläggningen är utförd enligt Naturvårdsverkets faktablad 1-6 

Entreprenör/firma Telefon mobil 

Namnteckning Datum 

Namnförtydligande 

Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har 

enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära 

rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

 

Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen 

 

Skicka blanketten till: 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 Ljungby 
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se 

 

http://www.ljungby.se/dataskyddsforordning
mailto:miljo.byggnamnden@ljungby.se

