UTFÖRANDEINTYG MED KONTROLLPLAN
– anläggande av avlopp – minireningsverk med
efterföljande markbädd
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Samhällsbyggnadsnämnden
Skickas till Kinda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöavdelningen
Box 1
590 40 KISA
Bilder kan skickas till: sbn@kinda.se

UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista (sidan 2-3)
ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen.
Kontrollplan och utförandeintyg samt eventuell
fotodokumentation ska sedan skickas till
miljöavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen innan
anläggningen får tas i bruk.

Utförandeintyg
Sökande
Namn

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av bostad

Permanenthus

Fritidshus

Typ av avloppsanläggning
Minireningsverk, fabrikat, beteckning
Dimensionering
Slamvolym, m3

Utsläpp till

Tillståndet/Anmälan
Datum för beslutet

Diarienummer/Beteckning

Avvikelser

Ja
Ange avvikelser

Utförande
Anläggningsarbetet är utfört av

Entreprenör

Entreprenör, namn

Sökande

Kontaktperson, namn

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer) / E-post

Nej

UTFÖRANDEINTYG MED KONTROLLPLAN
– anläggande av avlopp – minireningsverk med
efterföljande markbädd

Kontrollplan för minireningsverk med efterföljande markbädd– checklista
OBS! Vid

ska momentet fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter
ja

nej

Ej
Signatur
aktuellt

Anmärkning

ja

nej

Ej
Signatur
aktuellt

Anmärkning

Beslutet om tillstånd/anmälan samt projektering
har följts
Anmälan har gjorts till Miljöavdelningen vid avsteg
från beslut
Miljöavdelningen har kontaktats för besiktning
minst två dagar innan anläggningen påbörjas
Miljöavdelningen har varit på plats för besiktning

Allmänna kontrollpunkter

Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak
(ej vakuumventil)
Urinledning luftad ovan tak, gärna tillsammans
med avloppsluftningen
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och
dagvatten ej är anslutet till anläggningen
Översiktsbild av färdigställd anordning

Kontrollpunkter för ledningar och minireningsverk
ja

nej

Ej
Signatur
aktuellt

Anmärkning

Marken under in- och utloppsledning till
reningsverk har packats
Ledning före reningsverket lutar minst 10 ‰
(1 cm / m) och har täta skarvar
Installation av reningsverket har skett enligt
tillverkarens anvisningar
Förankring har skett enligt tillverkarens
anvisningar
Efterpoleringssteg utfört enligt ansökan eller beslut

Kontrollpunkter för markbädd, tätskikt, fosforfälla m.m.
ja
Markbädden är placerad enligt situationsplan
(om nej: bifoga ny situationsplan)
Vid synligt grundvatten i schaktbotten har nivån på
bädden höjts
Samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion
(kornstorlek) enligt ansökan
Spridnings- och dräneringslager i rätt tjocklek och
av tvättad makadam
Spridnings- och dräneringslager i rätt tjocklek och
av natursingel
Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt
ansökan
Dräneringsledningarna är försedda med luftning
Markbäddssanden består av 0-8 sand och har
tjockleken 80 cm
Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med
möjlighet för provtagning av rinnande vatten
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut
med luftning
Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰
(0,5-1 cm/m)

nej

Ej
Signatur
aktuellt

Anmärkning

Storlek på makadam:
Storlek på natursingel:
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Kontrollpunkter för markbädd, tätskikt, fosforfälla m.m. (forts från s 2.)
Fiberduk är lagd ovan övre spridningslagret
Återfyllnaden är minst 50 cm
Biomoduler är lagda enligt tillverkarens
anvisningar
Installation av tätskikt har utförts enligt projektering
och enligt tillverkarens anvisningar
Fosforfilter är anlagt enligt tillverkarens
anvisningar
Utloppsrörets mynning (i dike eller dyl.) är fri från
hinder, ev avslutad i makadamlager

Underskrift, entreprenör

Underskrift, sökande

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt
givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Jag har tagit del av uppgifterna enligt GDPR och utförandeintyget
med kontrollplanen samt godkänner att mina personuppgifter på
första sidan behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum

Ort och datum

Entreprenörens namnteckning

Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR
Kinda kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel när du fyller i en blankett. Detta görs i
enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen.
De uppgifter vi hanterar om er är de uppgifter ni lämnat i samband med ansökan/anmälan och i förekommande fall uppgifter från
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter
av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även behandlas av de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. 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 via sbn@kinda.se eller i andra hand kommunens växel,
0494-19 000. Du når även vårt dataskyddsombud via växel eller dataskyddsombud@itsam.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

