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Entreprenörsrapport
Enskild avloppsanläggning

Beslutets diarienummer

Fastighetsbeteckning

Adress, postadress (avloppsanläggning)
Boendeform

Fritidshus

Permanentbostad

Annat, ange vad:

Uppgifter om avloppsanläggningen
BDT och WC
BDT och WC till minireningsverk

WC till sluten tank
BDT-avlopp

Urinseparerande WC

Tidigare nyttjad slamavskiljare fortsätter att användas
utan komplettering
Tidigare nyttjad slamavskiljare tas ur bruk och ersätts av ny slamavskiljare
Tidigare nyttjad sluten tank tas ur bruk och ersätts av slamavskiljare
Helt ny slamavskiljare utan tidigare abonnemang (för slamtömning)
Våtvolym slamavskiljare:

m3

med komplettering

Våtvolym sluten tank:

Utbytbart fosforfilter installerat (filterkassett eller något liknande)
Fabrikat:
Storlek filter:
Lös

m3

Säck Bytesintervall:

Gemensam avloppsanläggning med (fastighetsbeteckning/ar):
Anläggning är placerad enligt situationsplan

Ja

Datum när anläggningen beräknas tas i bruk

Nej, ny plan skickas in

Ansvarig entreprenör

Namn på fastighetsägare

Adress, postadress

Adress, postadress

Telefon

Telefon

Slamavskiljare

Minireningsverk

Fabrikat:
Typgodkänd (p-märkt eller dylikt)

Fabrikat/modell:

Ja
Nej
Tvåkammarbrunn
Annat:
Material

Plast

Trekammarbrunn
Förankrad

Betong

T-rör på utloppsledning

Ja

Slamavskiljning inbyggd i minireningsverket

Nej

Ja

Slamavskiljare separat från minireningsverket
Slamsugning (tankbil)
Larmfuktion

Behövs inte

Ja

Slampåse (byte)

Förankrad

Nej

Ja

Behövs inte

Pumpanläggning

Ja i verket

Serviceavtal finns

Separat

Nej

Ja

Nej

fortsättning nästa sida 
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Pumpbrunn

Larm:

Ja

Fördelningsbrunn

Nej

Sluten tank

Justerbart utlopp:

Ja

Nej

Larm/överfyllnadsskydd:
Förankrad:

Ja
Ja

Nej
Nej

Efterföljande reningsanordning/behandling

Markbädd
Markbädd med tät botten
Markbädd-kassetter/moduler (ex. In-drän, PipeLife, Ronaplast)
Vanlig infiltration (enligt AR 87:6)
Infiltration-kassetter/moduler (ex. In-drän, PipeLife, Ronaplast)
Förstärkt infiltration
Upplyft anläggning (med pump)
Annat (ex. sprayfilter, filterbox), ange vad:..................................................................................................................................................................................................
Detaljer (bädd)

Spridarledningar/moduler

Area: ..................................... m2

Antal:.............................................. Lutning:........................................................

Utförande:

Bädd

Separata diken

Längd: ........................................... meter

Tvättat material i spridningslager

Ja

Nej

Avstånd mellan ledningar: ................................................ meter

Luftning av spridarrör

Ja

Nej

Djup under markyta:

Täckning med fiberduk

Ja

Nej

Material och tjocklek på förstärkningslager:

Isolering

Ja

Nej

Provtagningsbrunn

Ja

Nej

Har avskärande dränering utförts

Ja

Nej

Har sprängning utförts

Ja

Nej

Finns inget utlopp

Avstånd (spridarlager) till grundvatten/berg mer än 1 meter

Ja

Nej

Recepient (namn på bäck, vattendrag etc.)

(över spridarrör)

................................................................. meter

Utsläppspunkt (för eventuellt spillvatten)

Dike

...........................................................................................................................................

Schaktbottens djup från urspr. markyta: ......................... meter

Annan, ange vad: ..................................................................................

Övrigt

Efterbehandling innan utsläpp tex polersteg, markbädd, infiltration, biofilterdike
Kemfällning
Övriga uppgifter, avvikelser, motiveringar samt eventuella kompletteringar (avloppsanordningen):
(stora avvikelser ska meddelas till miljöförvaltningen innan avloppsanläggningen anläggs)

är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut enligt följande punkter nedan
Datum

Underskrift arbetsledare/entreprenör

Samhällsbyggnadsnämndens noteringar
Registrerad och granskad av

Datum

Namnförtydligande

Kopia skickad till Gästrike Återvinnare

Kommentar
Entreprenörsrapporten innebär ett intyg från installatörens sida, på att vissa grundläggande krav uppfylls.
Intyget innebär ingen garanti för funktionen eftersom den till stor del beror på hur anläggningen används och sköts.
Ifylld entreprenörsrapport skickas till: Älvkarleby kommun, Bygg- och miljökontoret, Box 4, 814 21 Skutskär
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig
förpliktelse). Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud
dataskyddsombud@alvkarleby.se
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot
behandlingen av personuppgifterna.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer.
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:
•
För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
•
För att ge part rätt till insyn i ärendet.
•
För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
•
För att lämna information till annan myndighet.
•
För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

