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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

KVALITETSFÖRSÄKRAN FRÅN ENTREPRENÖR OCH
FASTIGHETSÄGARE VID ANLÄGGANDE AV ENSKILT
AVLOPP

Rensa fält

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Adress

Postnummer och ort

Tillståndsdatum för anläggningen

Sökande (om ej samma som fastighetsägare)
Namn

Adress

E-postadress

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via epost i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.

Entreprenör
Entreprenör

Ansvarig utförare

Adress

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Upplysningar om anläggningen
(Fyll i så noggrant som möjligt, i samråd med er entreprenör. Kryssa framför de rutor som är aktuella för er
avloppsanläggning)

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

Sida 2 av 6

Rörledningar
Rörledningar lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, tätning osv.
Täta rörledningar från byggnaden ligger i sand så att sättningar förhindras
Rörledningar är utbytta i hela anläggningen
Följande rörledningar ej utbytta:
Kvarvarande ledningar bedöms vara fackmannamässigt utförda i enlighet med ovan.
Övrigt:

Slamavskiljare
Fabrikat

Våtvolym

Typgodkänd brunn (P-märkt, godkännandebevis etc,)
T-rör finns i slamavskiljaren

Plast

Annat:

Cement

Fördelningsbrunn
Fabrikat

Injusterade utloppsskiboard finns
Täta röranslutningar
Tät botten

Pumpbrunn
Fabrikat – pumpbrunn

Fabrikat – pump

Dimensionering - pump

liter/pumpningstillfälle

Infiltration
Anlagd enligt typritning

Har bifogats ansökan

Obs! Om typritning bifogats, innehållande måtten på avloppsanläggningen, behöver uppgifterna om spridarledningar,
materialavskiljande skikt och förstärkningslager ej anges på blanketten, om man inte har gjort avvikelser ifrån
typritningen

Spridarledningar

Spridningslagret

Antal spridarledningar:
Längd på spridarledningar:
Läggningsdjup:

Material i spridningslagret

st

meter

meter

Lutning i slutet av spridarledningarna

Yta:

Tvättad makadam/singel
X

=

m2

Infiltrationsmoduler, typ:

Tjocklek:

cm

Avvägning av spridarledningarna till 1-5 %
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Geotextil lagd över spridarledningarna.
Materialavskiljande skikt mellan spridningslagret / förstärkningslagret
Tjocklek:

cm

Material:

Förstärkningslager

Material:
Markbäddssand med korntjocklek
0-8

Tjocklek förstärkningslager:

cm

2-4
Annat

Markbädd
Anlagd enligt typritning

Har bifogats ansökan

Uppsamlingsledningar

Antal uppsamlingsledningar:

Dräneringslagret

st

Läggningsdjup:

Yta:

meter

Längd på uppsamlingsledningar:

X

=

Tjocklek:

meter

m2

Tvättad makadam/singel
Annat:

cm

Luftning i slutet av ledningarna

Provtagningsmöjlighet

Material i dräneringslagret

Finns genom
Finns inte

Utloppsledningen leds till

Minireningsverk
Fabrikat:
Serviceavtal med:
(Obs! Avtalet ska bifogas)
Beskrivning över hur krav på årlig kontroll ska skötas bifogas
Provtagningsmöjlighet finns genom:
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Utloppsledningen leds till:
Infiltration/markbädd (beskrivning av detta görs under avsnitten infiltration/markbädd ovan)
Direkt till ytvatten
Stenkista (beskrivning av utformning bifogas)
Övrigt (beskrivning av utformning bifogas)

Sluten tank
Sluten tank för WC

Sluten tank för urin

Volym på tanken:
Typ av toalett ansluten:
Spolvolym på toaletten:
Anslutna enheter(hus):
Nivålarm finns
Typ:
Tanken är förankrad

Läckagekontrollrör finns (sniffrör)

Separat fosforfällning
Fabrikat:
Serviceavtal med:
(Obs! Avtalet ska bifogas)
Påkopplingsplats (t.ex. slamavskiljare, vid diskbänk, efter markbädd etc.):

Material från fosforfälla tas om hand på följande sätt:
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Hantering av restprodukter – slam/urin/fosforfälla
Kommunal slamsugning av slamavskiljare
Eget omhändertagande av slamavskiljarslam
(Anmälan om eget omhändertagande är inskickad / bifogas)
Eget omhändertagande av fosforfälla
(Anmälan om eget omhändertagande är inskickad / bifogas)

Övriga upplysningar om anläggningen
Datum för färdigställande:
Anläggningen kommer att tas i drift
Drift och skötselinstruktioner finns (bifogas)
Anläggningen inte placerad enligt tillståndsbeslutet. Ny situationsplan bifogas!
Anläggningsarbetet har fotodokumenterats. Foton bifogas.
Påträffat grundvatten på
Påträffat berg på

meters djup

meters djup

Anläggningen är gjord i enlighet med givet tillstånd
Anläggningen är gjord med avvikelser från tillståndet. Bifogas på separat papper, alt. på baksidan.

Entreprenörens underskrift

Datum

Namn
Namnförtydligande
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Sökandens utlåtande
Jag har inget att erinra mot entreprenörens redogörelse.
Jag har följande invändning mot entreprenörens redogörelse

Den nya avloppsanläggningen tas i bruk:
Gammal avloppsanläggning tas ur bruk vid detta datum.

Sökandes underskrift

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!
Skriv ut
Hantering av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet. Vi
har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om
det ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-05-24
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