Datum…………………………......
Ronneby kommun
Miljö- och hälsoskyddsenheten
372 80 Ronneby
Telefon: 0457-618 169, 618 170

Kvalitetsförsäkran från entreprenör
och fastighetsägare, enskilt avlopp

Detta dokument skall sändas till miljö- och hälsoskyddsenheten
så snart anläggningen är färdigställd!
Diarienummer

Antal bifogade foton (foton tagna under
anläggningsarbetet SKALL alltid bifogas)

Fastighetsbeteckning

Adress

Fastighetsägare

Telefonnummer (även riktnummer)

Entreprenör

Telefonnummer (även riktnummer)

Ansvarig utförare (om annan än ovan)

Telefonnummer (även riktnummer)

ANLÄGGNINGEN
Är anläggningen utförd enligt inlämnat ritningsförslag? Om nej, ange avvikelser och orsaker till dessa, samt
bifoga ny situationsplan.

□ Ja

□ Nej:

RÖRDRAGNING
Typ av rör

Diameter

SLAMAVSKILJARE
Fabrikat

Typ (två- eller trekammarbrunn)

Våtvolym

Finns T-rör?

Är slamavskiljaren förankrad?

Är slamavskiljaren funktionstestad?

□ Ja

□ Ja

□ Ja

□ Nej

□ Nej

□ Nej

FÖRDELNINGSBRUNN & PUMPBRUNN
Finns fördelningsbrunn?

□ Ja

Har utloppets skiboard injusterats?

□ Nej

□ Ja

Fördelningsbrunnens fabrikat

□ Nej

Finns pumpbrunn?

□ Ja

□ Nej

MARKINFILTRATION
Typ av infiltration

Storlek (bredd x längd)

Antal och längd på spridarledningar

□ Ordinär infiltrationsbädd
□ Förstärkt
□ Ytlig
□ Upplyft
□ Markbädd
Antal moduler

Fabrikat

Infiltrationsytans bredd

□ Moduler/Kompaktfilter
Annan typ av infiltrations- eller markbädd (beskriv vilken)

Finns geotextil ovan spridarledningarna?

Finns luftning vid infiltrationens slut?

□ Ja

□ Ja

□ Nej
3

Makadam, mängd (m )

Makadam, kornstorlek

Infiltrationssand, mängd (m3)

Infiltrationssand, kornstorlek

□ Nej
Har tvättad makadam använts?

□ Ja
□ Ja
Efter markbädd avleds vattnet till

□ Nej

MINIRENINGSVERK
Fabrikat

Finns serviceavtal (kopia skall bifogas)?

Finns biologiskt reningssteg?

Finns kemiskt reningssteg?

□ Ja

□ Ja

□ Nej

□ Nej

Finns kontrollbrunn för utgående vatten (markbädd)?

□ Ja

Efter minireningsverket avleds vattnet till

□ Nej

Finns avskärande dränering?

□ Nej

Finns kontrollbrunn för utgående vatten

□ Ja

□ Nej

SLUTEN TANK
Fabrikat

Volym

Finns luftning?

Finns nivålarm?

Är tanken förankrad?

□ Ja
□ Ja

□ Nej

□ Ja

□ Nej

Är tanken funktionstestad?

□ Nej

□ Ja

□ Nej

ÖVRIGA ANSLUTNINGAR
Ange övriga anslutningar (t.ex. urinseparering, nitrifikationsfilter, UV-filter, fosforfälla e.d.)

ENTREPRENÖRENS FÖRSÄKRAN
Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är korrekta:
Ort och datum
Entreprenörens namnteckning

FASTIGHETSÄGARENS UTLÅTANDE

□ Jag har inget att erinra mot entreprenörens redogörelse
□ Jag har följande invändningar mot entreprenörens redogörelse (fortsätt på baksidan):

Ort och datum

Fastighetsägarens namnteckning

ÖVRIG INFORMATION (fortsätt på baksidan om inte utrymmet räcker till)

