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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

Information om 

personuppgifts-

behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 

personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 

och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2. 
 Namn sökande 

 
Entreprenör (firmanamn) 

Fastighetsbeteckning Diarienummer (underlättar vid registrering) 
 
 

Minireningsverk Anläggningen var färdigställd (ange datum) 
 

Typ av minireningsverk 

Efterpolering Typ av efterpolering: 

 Ingen efterpolering  Fosforkälla  Markbädd  Infiltration 

 Annan: 

Avvikelser Har anläggningen anlagts i enlighet med situationsplan?  Ja  Nej 

Är anläggningen utförd helt enligt läggningsanvisningar från 
tillverkaren? 

 Ja  Nej 

Avviker avloppsanläggningen från insänd anmälan/ansökan och 
meddelat beslut/tillstånd? 

 Ja  Nej 

Om ja, anger hur (avvikelserna ska ha godkänts av miljöhandläggare): 
 
 

Entreprenörens 
underskrift  
 

Härmed intygas att minireningsverket har utförts enligt ovan villkor  

Datum 
 
 

Namnförtydligande 

Underskrift 
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
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BILAGA 1 
Bilaga 1Anvisningar 
 

Påskriven blankett skickas till: 
 
Kommunen@gislaved.se 
 

 

 

 

 

eller 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gislaveds kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen  
332 80 Gislaved 

 
Blanketten kan med fördel fyllas i med/av entreprenören.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta miljöenheten på bygg- och miljöförvaltningen via 
Gislaved via kommunens växel 0371- 81 000.  

 

 

 

BILAGA 2 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun måste få in en kontrollplan för att 
beslutet/tillståndet ska vara giltigt. De inlämnade personuppgifterna bevaras. Läs mer om personuppgifter och 
GDPR på kommunens hemsida gislaved.se 
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