Sida 1 (4)

Entreprenörsrapport
för enskilt avlopp

Ifylld rapport skickas till:

Dalslands miljö &
energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Information till
Entreprenörsrapporten










Använd rätt bilaga för den anläggning som är gjord.
Glöm inte att fotografera alla stegen i anläggandet och bifoga med
entreprenörsrapporten.
Fyll i uppgifterna i entreprenörsrapporten så noga som möjligt.
Notera att minireningsverk och andra prefabricerade reningsmetoder inte
har en bilaga. För dessa bifogas bilder samt lägganvisning så att
inspektören tydligt kan se att anläggningen är rätt anlagd.
Entreprenörsrapporten fylls i av entreprenören som även undertecknar.
Har sökande själv gjort anläggningen är det sökande som fyller i rapporten
och undertecknar.
Glöm inte att skriva in datum då anläggningen färdigställdes och när
anläggningen togs i bruk.
Fastighetsägaren ansvarar för att rapporten skickas in till miljö- och
energikontoret inom 3 veckor från det att avloppsanläggningen är
färdigställd.

Denna entreprenörsrapport är framtagen i samarbete med
Dalslands miljö- och energiförbund, Åmåls kommun och Säffle kommun.
Rapporten har samma innehåll och i stort sett samma utseende i samtliga kommuner,
och är en förenkling av tidigare entreprenörsrapporter.
Se till att använda rätt entreprenörsrapport för den kommun du gjort avloppet i, då
adressuppgifterna är anpassade efter kommun och förbund.
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1. Fastighetsuppgift
Fastighetsbeteckning

2. Beslut från miljönämnden

Beslut från Miljö- och energinämnden finns

Dnr: _______/_______.AVL

3. Ägare/nyttjanderättshavare
Namn

4. Rapporten avser

Avloppsanläggning för WC + BDT

Avloppsanläggning för enbart BDT

Annat:
Antal hushåll anläggningen betjänar

Antal personer som nyttjar anläggningen

5. Placering och läggningsanvisning
Avloppsanläggning belägen enligt ansökan

Avloppsanläggning har utförts enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
Avvikelser från ansökan eller läggningsanvisningar:
Servitutsavtal är upprättat
Ja

Nej

Inte aktuellt

Jordart under anläggningen (ex: grus, sand, pinnmo, silt, lera):
Berg och högsta grundvattennivå ligger minst 1 meter under spridningsledningarna
Ja

Nej

6. Avloppsvattnet avleds till
Befintlig intakt slamavskiljare
Ny slamavskiljare

m3

m3

Minireningsverk (hoppa över punkt 7)

Sluten tank

7. Efterföljande rening
Markbädd

m3

Annat

Kemisk fällning

Infiltration

Fosforfälla (kalk)

Biobädd/”Markbädd på burk”

Annat
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8. Minireningsverk
Fabrikat

Efterpolering
Markbädd

Infiltration

Annat

Finns instruktioner för slamtömning
Ja

Finns serviceavtal

Nej

Ja

Nej

9. Allmänna uppgifter

Avlopps-/urinledning luftad ovan yttertak
Ja

Nej

Annat (ange under övriga upplysningar)

Avskärande dränering har lagts djupare än schaktbotten och minst 2 meter uppströms infiltration/markbädd
Ja

Nej

Annat (ange under övriga upplysningar)

Dränerings- och dagvatten är draget till annan plats än till avloppsanläggningen
Ja

Nej

Annat (ange under övriga upplysningar)

Vart leds utgående vatten från bädden/minireningsverket

10. Övriga upplysningar

Foton från alla lager/delmoment, från nygrävd grop till färdigställd anläggning är bifogade.
Anläggningen är färdigställd (datum)

Anläggningen planeras att tas i drift (datum)

11. Utförande

Anläggningsarbetet är utförd
av entreprenör

Entreprenör
i egen regi

Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress
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Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25
maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa
bestämmelser.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

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

Kontrollansvarigs namnteckning

Namnförtydligande
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