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KVALITETSFÖRSÄKRAN /EGENKONTROLL
Anläggande av enskilt avlopp
Denna försäkran med bilagor samt miljönämndens beslut ska du spara som en värdehandling till fastigheten
Skicka in en kopia till miljönämnden. Vid försäljning av fastigheten ska handlingarna lämnas över till den nya ägaren.
Fastighetsbeteckning
Beslutsdatum

Ärendenummer

Sökande

Fastighets-/ anläggningsägare
(om annan än sökanden)

Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Adress
Postnr och ort

Kontrollpunkter
Rörledningar

Slamavskiljare

 rörledningarna lagda fackmannamässigt
avseende storlek, material, lutning, tätning
o.s.v.
 cement  plast  annat:
………………..

 täta rörledningarna från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras
 T-rör på utloppsledning
Volym:…………………….m3

Fördelningsbrunn

Infiltration

Markbädd

Minireningsverk

 godkännandebevis P-märkt,
fabrikat:………..
 täta röranslutningar
 tät botten
 justerbart utlopp
 utförd som dikesschakt, antal ……………st,

 pumpbrunn
Volym: ………………….. .m3
á längd ……………………m

 utförd som bädd, ange yta …………..x………….m, antal spridningsledningar ………….st
 tvättad makadam
 avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰
 geotextil över spridarledning
 luftning i slutet av spridarledning
Läggningsdjup ……………..m
 förstärkt infiltration, mäktighetslager……m  upplyft infiltration
 tvättad makadam
 natursten
 avvägning av spridarledningarna till 1-5‰
 geotextil över spridarledning
har utförts
 luftning i slutet av spridarledning
Längd spridningsledningar ……………….. m Längd uppsamlingsledningar
Läggningsdjup …………………………….. m ………………m
Bäddens yta……………………………….m2
Läggningsdjup……………………………..
m
Typ av markbäddssand:
……………………………………………………………………………..
Fabrikat och modell………………………………………………………………
 Serviceavtal finns med: ………………………………………………………
Anslutna enheter
 WC
 BDT (Bad/Disk/Tvätt)
 urin från urinseparerad toalett

Slutna tankar

Volym ……………………………………m3

 Tanken är förankrad

 nivålarm är inkopplat, typ ……………………………………………………………………..
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Efterpoleringssteg

Typ:

Annan anordning

Övriga
upplysningar

 inte påträffat grundvatten
 påträffat grundvatten på …………...m djup

 inte påträffat berg
 påträffat berg på …………………….m
djup

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)
är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:
Avvikelser:

Anläggningen färdigställd:
Datum

Entreprenörens underskrift:

/
Namnteckning

Firmanamn

Sökandens utlåtande och underskrift:
Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:
____________________________________________________________________________

_______________________________________
Ort och datum

______________________________________________
Namnunderskrift

______________________________________________
Namnförtydligande

Bifogas:
Fotodokumentation
Reviderad situationsplan

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att
behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare
information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked
om detta till miljöförvaltningen.

