
 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ansökan om kompensation för pump- och pumpbrunn. Vi hanterar dina uppgifter med stöd 
av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.  
Det är teknik- och fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna 
uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
www.karlstad.se/personuppgifter. 
 
 

 
Reviderad 220607 

ANSÖKAN OM 
KOMPENSATION FÖR  
PUMP OCH PUMPBRUNN  

 
Skickas till:  
Teknik- och fastighetsförvaltningen,  
VA-avdelningen 
651 84 KARLSTAD  
 

Fastighetsägare som har utfört separering av dräneringsvatten efter den 1/1 2011 och som för detta ändamål har 
installerat pump och pumpbrunn, kan på denna blankett ansöka om kompensation upp till motsvarande värdet av 
kommunens alternativ till pump och pumpbrunn. 

Förutsättningar: Fastigheten måste sedan tidigare vara ansluten till den allmänna VA-anläggningen i Karlstads 
kommun. Inget dagvatten från fastigheten får avledas till spillvattenledning. Har du en källartrappa med spygatt 
måste den ha tak eller vara överbyggd om den är kopplad till spillvattenledning. 

Originalkvitto från inköp av pump och pumpbrunn måste bifogas denna ansökan. Ansökan gäller endast med 
originalunderskrift och kan därför inte faxas/mejlas till VA-avdelningen. Innan vi slutbehandlar ansökan kommer 
kontroll av anslutningar och pumpens funktion att utföras. Vi tar kontakt med dig och berättar då hur kontrollen går 
till.  

Ansökan gäller 
Fastighetsbeteckning  

 
 

 Bostadshus         Affärshus      Fabriksbyggnad                                               Huset har källare     Huset saknar källare 
 

Fastighetsägare Personnummer/organisationsnummer 
 
 

Gatuadress 
 

Postadress 
 
 

Ev. e-post 
 
 

Telefon 
 

Information om pump och installation  
Entreprenör/rörinstallatör 
 

Brunnens höjd 
 
 

Pumpfabrikat Modellbeteckning Datum då pumpen togs i drift 
 
 

Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                (Bifoga gärna ritningar och/eller fotografier) 

Fastighetsägarens underskrift  
Jag intygar att ovanstående ifyllda fält i alla delar överensstämmer med verkligheten.  
Ort och datum  
 
 

 
Ange nedan till vilket till vilket konto du önskar att vi betalar din eventuella 
kompensation för pump och pumpbrunn.  

Namnteckning (fastighetsägare) 
 

Bank 
 
 

Namnförtydligande 
 
 

Bankkonto inkl. clearingnummer alt. postgironummer 
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