vi är bäst på Entreprenadarbeten och mycket mer!
Hyttstens Åkeri i Järpen är ett entreprenadföretag med stor bredd
och erfarenhet, vi utför allt inom mark- anläggning och transport.
Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner i Åre kommun
och Jämtland.

Dränering
Husgrunder
Schaktning
VA-grävning
Snöröjning

Transporter
Försäljning av grus & matjord
Kranbilar
Miljötransporter
Asfaltstransporter

vi utför

INFILTRATIONSGRÄVNING
för enskilda avlopp

När det är dags för nytt avlopp till din fastighet är
vi från Hyttstens Åkeri där och åtar oss uppdraget.
Vi är specialister på infiltrationsgrävning och
tillhandahåller även allt material och produkter
som behövs för ditt enskilda avlopp.

Vi är anslutna till
Kontaktuppgifter
Hitta hit
Industrivägen 1
Box 10
837 32 JÄRPEN

Trafikledning och kontor
Telefon: 0647-105 31
E-post:
info@hyttstensakeri.se

www.hyttstensakeri.se

Välkommen att kontakta oss för offert!

0647-105 31

info@hyttstensakeri.se

arbetsprocess
vid nytt avlopp
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Besök av miljöinpektören

När det är bedömt att du måste göra något åt ditt befintliga
avlopp har du 24 månader på dig att åtgärda avloppet.

Kontakta din lokala entreprenör

Det är nu du kontaktar oss på Hyttstens Åkeri.
Vi går igenom vad projektet innebär och tidsram.

Tillståndet

Vi kan bistå med ansökan som skall skickas in till kommunen.
De gör en bedömning om vald anläggning uppfyller kraven.
Det kan ta några veckor att få tillståndet.

Nu börjar vi gräva

Det tar några dagar och när arbetet är klart rapporteras det in
till miljökontoret. Vi dokumenterar arbetets gång med bilder
som infogas i slutrapporten.

VI GRÄVER DITT
NYA AVLOPP
Varför behöver man gräva?
En infiltrationsbädd är ett slags naturligt reningssystem för ett
husavlopp. Enkelt förklarat så kan man säga att en infiltrationsanläggning har två viktiga beståndsdelar: slamavskiljare och en
infiltrationsbädd. Avloppet leder ut avloppsvatten från huset in i
slamavskiljaren där trögflytande slam och partiklar rensas bort.
Dessa kan annars minska resten av infiltrationsanläggningens
livslängd och effektivitet.
Det här hjälper våra duktiga installatörer dig med.

slamavskiljare
markbädd

infiltration
pump

