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Utförandeintyg, anläggande av enskild avloppsanordning
Sökande

Namn

Fastighetsbeteckning

Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökande)

Beslutsdatum

Entreprenör

Diarie nr

Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Adress/e-post

Telefon/mobil

Anläggning
Rörledningar
Slamavskiljare

Rörledningarna lagda fackmannamässigt
avseende storlek, material, lutning, täthet mm.
Cement

Plast

Täta rörledningar från byggnad ligger i sand
så att sättningar förhindras

Annat …………………..……

Fabrikat/modellbeteckning ….…………………………………….

T-rör på utloppsledning
Volym …………………… m3

Befintlig (godtagbar efter inspektion med avseende på täthet, storlek och funktion)

Fördelningsbrunn

Täta röranslutningar

Pumpbrunn,volym …………………… m3

Tät botten
Justerbart utlopp

Infiltration

Utförd som bädd, ange yta……..…....x……....……m, Antal spridningsledningar………...st.
Utförd som dikesschakt, antal…….st, á längd……….m, Total infiltrationsyta………..m 2
Tvättad makadam

Avvägning av spridningsledningarna till 5-10 ‰ har utförts

Natursingel

Luftning av spridningsledningar

Geotextil över spridarledning
Läggningsdjup spridningsledningarna………………cm under markytan
Upplyft infiltration

Förstärkningslager, tjocklek ……………. cm

Markbädd

Tätade väggar

Bäddens yta …………….x ………….…m
Antal spridningsledningar: …………………… st

Antal uppsamlingsledningar: …………….…… st

Läggningsdjup: ………..….....cm under markytan

Läggningsdjup: ……….……..cm under markytan

Typ av markbäddssand: …………………………
Tjocklek: ……………………. cm

Typ av övergångslager: …………………………...
Tjocklek: ……………………………….cm

Typ av spridningslager:
Tvättad makadam

Natursingel

Tjocklek: …………………………cm

Geotextil över spridarledning
Luftning av spridnings- och uppsamlingsledningar
Avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰
Tät botten (gummi eller motsvarande)
2019-07

De avsnitt som är markerade med

ska fotodokumenteras och bifogas.
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Minireningsverk

Fabrikat/modell: …………………………………………….. Slamvolym:………………………..
Efterföljande reningssteg. Typ: ……………………………………………………………
Serviceavtal finns med: …………………………………………………………………………

Sluten tank

Anslutna enheter:

WC

Bad/Disk/Tvätt (BDT)

Volym ……………………….m3

Urin från urinseparerad toalett

Tanken är förankrad

Nivålarm är inkopplat, typ: …………………………………………………………………………

Annan
anordning
Skyddsavstånd

……………………………………………………………………………………………………
(t.e.x. kemisk fosforfälla/ fosforfällning)
Inte påträffat grundvatten

Inte påträffat berg

Påträffat grundvatten på ……………m djup

Påträffat berg på ……………… m djup

Avstånd till egen vattentäkt ……………....m

Avstånd till grannens vattentäkt……………m

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuella)
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 punker
(vilket ska godkännas av handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bifogas (förkryssade alterntiv är obligatoriska)
Fotodokumentation

Reviderad situationsplan

Annat:

Anläggningen färdigställd, datum: …………………………………………………
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande
dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende.
Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för
att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, 551 89 Jönköping. miljo@jonkoping.se. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att
vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Härmed intygas att anläggningen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna Råd (NSF
2006:7) samt att sökande, fastighets- och anläggningsägare tagit del av innehållet i denna blankett.
……………………
Datum

…………………………………..………
Entreprenörens underskrift

……………………………..……………
Firmanamn

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se

