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Anläggande av enskilt avlopp
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M3_kvalitetsforsakran_enskilt_avlopp_uppdaterad_2020-03-23

Fastighetsbeteckning
Beslutsdatum

Ärendenummer från beslut/ansökan/anmälan

Ägare av anläggningen (fastighetsägare eller annan)

E-postadress till ägaren (för kopia av kvalitetsförsäkran)

Entreprenör (firmanamn) och ansvarig utförare

Entreprenörens organisationsnummer

E-postadress till entreprenören

Telefon/mobiltelefon till entreprenören

Kontrollpunkter
Typ av anläggning
Infiltration

Kontrollpunkter
Normal infiltration

Ange bäddytans:
Bredd (m)

Längd(m)

Ange makadambottens (spridarlager) läge i
förhållande till befintlig markyta (m)

•
•
•
•
•

Jag intygar att infiltrationen är installerad
fackmannamässigt och uppfyller alla
kontrollpunkter för infiltration.

Upphöjd infiltration
Ange bäddytans:
Bredd (m)

Tvättad makadam har används
Tvättad markbäddssand har används
Geotextil ligger över spridarledning
Att avvägning för spridarledningarna är 1-5‰
Att det finns luftning i slutet av spridarledning

Längd(m)

Ange makadambottens (spridarlager) läge i
förhållande till befintlig markyta (m, ange + eller –
framför siffran):
Förstärkt infiltration
Upphöjd infiltration med förstärkningslager
Ange bäddytans:
Bredd (m)

Längd(m)

Ange makadambottens (spridarlager) läge i
förhållande till befintlig markyta
(m, ange + eller – framför siffran):

Bifoga bilder på:
o Schaktbotten
o Geotextil över spridarledning
o Makadamlager med spridarledningar utlagda
o Färdig anläggning med synliga luftningsrör

Ange förstärkningslagrets tjocklek (m):

Markbädd

Ange läggningsdjup för makadambottens
spridarlager i förhållande till befintlig markyta (m):

•
•
•
•
Ange läggningsdjup för makadambottens uppsamlingslager i förhållande till befintlig markyta (m): •
Ange spridarledningarnas längd (m):
Ange uppsamlingsledningarnas längd (m):

Ange fabrikat:

BDT/gråvattenfilter

Tvättad makadam har används
Tvättad markbäddssand har används
Geotextil ligger över spridarledning
Att avvägning för spridarledningarna är 1-5‰
Att det finns luftning i slutet av spridarledning
Jag intygar att markbädden är installerad
fackmannamässigt och uppfyller alla
kontrollpunkter för markbädd.

Bifoga bilder på:
o Schaktbotten
o Geotextil över spridarledning
o Makadamlager med spridarledningar utlagda
o Färdig anläggning med synliga luftningsrör
Jag intygar att filtret är installerat
fackmannamässigt och uppfyller krav enligt
tillverkarens specifikationer.
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Typ av anläggning (fortsättning)
Minireningsverk
Sluten tank

Kontrollpunkter

Ange fabrikat:
Finns det ett serviceavtal?

Ja

Nej

Vilka enheter är anslutna?

WC

BDT

Ange tankens volym:

m³
Ja

Nej

Är nivålarm inkopplat?

Jag intygar att minireningsverket är installerat
fackmannamässigt enligt tillverkarens
specifikationer.
Jag intygar att tanken är installerad och
förankrad fackmannamässigt enligt
tillverkarens specifikationer.
o Bifoga bild på sluten tank innan återfyllning

Beskriv anordningen utförligt, (eller bifoga beskrivning och eventuella dokument)

Annan
anordning
Slamavskiljare och fördelningsbrunn (gäller vid anläggande av infiltration och markbädd)
Har en ny slamavskiljare installerats?

Slamavskiljare

Nej, redan befintlig installation är använd
Ja, tillverkad av

Cement

Finns det T-rör på utloppsledning?

Plast
Ja

Ange slamavskiljarens volym:
Är pumpbrunn installerad?

Fördelningsbrunn

Ja

Nej

Rörledningar, grundvatten och berg
Rörledningar
Grundvatten
Berg

Nej
m³

Jag intygar att slamavskiljaren är installerad
fackmannamässigt enligt tillverkarens
specifikationer.

o Bifoga bild på slamavskiljare, med T-rör synligt
om det finns
Jag intygar att fördelningsbrunnen är
installerad fackmannamässigt avseende
röranslutning, tät botten och justerbart
utlopp enligt tillverkarens specifikationer.

Jag intygar att rörledningarna är installerade
fackmannamässigt avseende storlek,
material, lutning och täthet.

Har grundvatten påträffats vid grävning?
Nej
Ja, ange djup (m):
Har berg påträffats vid grävning?
Nej
Ja, ange djup (m):

Utförande

Är avloppsanordningen utförd enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut?
Ja
Nej, beskriv avvikelser (bifoga dokument som styrker avvikelsen, tex situationsplan)

Vilket datum färdigställdes
anläggningen?

Underskrift av entreprenör/ansvarig utförare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din kvalitetsförsäkran.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att
höra av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter
Kvalitetsförsäkran skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 KRISTIANSTAD
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se

