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Teknisk beskrivning för  
slamavskiljare med modulinfiltration 

Fastighetsbeteckning:

Slamavskiljare 

Fabrikat: __________________________  Modell: ___________________ Våtvolym: ______m3 

Antal hushåll: ______ (1 hushåll = 5 pers) Material: _____________________ 

 3-kammarbrunn   2-kammarbrunn  Typgodkänd?     Ja   Nej 

 Fosforfällning. Används vid områden klassade som hög skyddsnivå. 

Moduler 

Modulfabrikat ________________________________________ Antal moduler: ____________ 

Placering av modulerna 

 Lång och smal  Längd: ______ m  Bredd: ______ m 

 Kort och bred  Längd: ______ m  Bredd: ______ m 

Placering 

Avstånd till grundvattenyta: ______ m (minst 1 m) 

 Placering marknivå   Placering ovan marknivå (förhöjd nivå) ______ m 

Sandlager under modulerna och isolering 

Längd: ______ m Bredd: ______ m  Höjd ______ m       Fiberduk 

Frostisolering  Ja   Nej       

Övrigt 

 Pumpanläggning  Dag och dräneringsvatten leds inte till anläggningen  

Avstånd från anläggning till närmaste fastighetsgräns: : ______ m (minimum 5 m) 

Luftning av anläggningen ovan taknock:  Ja   Nej     

Luftning av anläggningen via spridarrör:  Ja   Nej 

(4)

Samhällsförvaltningen 

Avstånd mellan uppställningsplats för slambilen och slamavskiljaren: __________m
(För varje slanglängd utöver de första 20 meterna tillkommer en tilläggsavgift vid slamtömning)

   (max 20 meter)
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Åtgärder i anslutning till anläggningen 

 Dikesåtgärder  Dränering   Annat 

Om annat, beskriv åtgärder:  

Bilagor som ska bifogas 

1. Fabrikantens typritning

2. Situationsplan: Avloppsanläggningens läge. Rita in var varje del i avloppsanläggningen ska 
placeras.
Markera samtliga vattenbrunnar inom 200 meter.
Befintliga och planerade byggnader.
Fastighetsgränser.
Eventuell bergvärmeanläggning placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar, 
vattenbrunnar etc.

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar 
personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

https://www.harnosand.se/gdpr
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