Utförandeintyg
Anläggande av enskilt avlopp

Fastighet
Beslutsdatum

Ärendenr

Sökande
Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon/mobiltelefon

Kontrollpunkter
Rörledningar
Slamavskiljare

rörledningar lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, luftning, lutning, täthet osv
cement

plast

fabrikat och modell

T-rör på utloppsledning

Pumpbrunn

nej

Fördelningsbrunn

täta röranslutningar

Volym:

ja, volym per pumpning

liter

tät botten

utförd som dike, antal

justerbart utlopp*)

st, varje dike är

utförd som bädd, ange yta

Infiltration

m3

x
m,

under markI)

över markI)

Spridningsledningarna är placerade

m,

under markI)

över markI)

Antal spridningsledningar

st, varje ledning är

m lång

luftning i slutet av spridarledning finns

avvägning av spridarledningarna har utförts

tvättad makadam

geotextil/fiberduk över spridarledning

Markbäddens yta

x

m
m

Antal gånger längd spridningsledning:
Antal gånger längd uppsamlingsledning
luftning i slutet av spridarledning finns
tvättad makadam
Minireningsverk

m

Infiltrationsytan ligger

förstärkt infiltration, mäktighetslager

Markbädd

m långt.

serviceavtal finns med:

Typ av markbäddssand: ………………………..

.x
x

m,

Placering under markI) ...................m

m,

Placering under markI) ....................m

avvägning av spridarledningarna har utförts
geotextil över spridarledning

Anslutna enheter
Sluten tank/
Uppsamling

WC

BDT (Bad/Disk/Tvätt)

Volym……………. m3

urin från urinseparerad toalett

tanken är förankrad

nivålarm är inkopplat, typ
Annan
anordning
Övriga
upplysningar

inte påträffat grundvatten
påträffat grundvatten på

m djup

inte påträffat berg
påträffat berg på

m djup

I) avståndet till befintlig marknivå (nivån innan anläggningen gjordes). Jämför med uppgifter i ansökan och i tillståndsbeslut.
*) ej generellt krav, men önskvärt eller till och med krav enligt läggningsanvisningar

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fylla 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
Fastighetsägarens utlåtande och underskrift:
Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

______________________________________________________________________
Datum:
Namnteckning:
Bifoga:
Fotodokumentation
Reviderad situationsplan
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är
myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer
om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.
Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1
Telefon: 0451 - 26 70 00 Fax: 0451 - 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se

