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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Kvalitetsförsäkran gäller följande
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer och ort

Diarienummer

Beslutdatum

Sökande
Namn

Personnummer

Entreprenör
Företagsnamn

Ansvarig utförare

Adress
E-post

Telefon företag

Telefon utförare

Anläggningen är ansluten till följande enheter
WC + BDT

WC

BDT

Urin från urinseparerande toalett

Kontrollpunkter – rörledningar
Rörledningar är lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning och täthet
Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras

Kontrollpunkter – slamavskiljare

Fabrikat och modell

Ny slamavskiljare

Befintlig slamavskiljare

Trekammare

Tvåkammare

Cement

Plast

Annat:

Förankrad

T-rör vid utloppsledning

Godkännande P-märkt eller dylikt, fabrikat:

Storlek (anges i m3 våtvolym)

Kontrollpunkter – fördelningsbrunn
Täta röranslutningar
Tät botten
Justerbart utlopp

Kontrollpunkter – minireningsverk
Märke, modell eller typ

Efterpolering:
Serviceavtal finns med leverantören:
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Pumpbrunn

Totalvolym (anges i m3)
Pumpvolym (anges i m3)

Larm
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Kontrollpunkter – sluten tank
Anslutna enheter
WC
Volym (anges i m3)

BDT (bad/disk/tvätt)

Urin från urinseparerande toalett
Tanken är förankrad

Nivålarm är inkopplat, typ:

Kontrollpunkter – infiltration
Utförd som dikesschakt

Antal

Á längd (anges i meter)

Ange yta (anges i m2)

Antal spridningsledningar

Utförd som bädd

Antal moduler
Moduler, fabrikat/modell:
Spridningsledarnas placering i förhållande till marken (anges i m)

Tvättad makadam, fraktion:

Natursten, fraktion:

Geotextil över spridarledning

Isolering/mäktighet:

Storlek på infiltration (anges i m2)

Avvägning av spridarledningar till 5–10 ‰ har utförts
Trycksatt spridningsledare, lutning 0 ‰
Förstärkt infiltration, mäktighetslager (anges i m):
Markbäddsand, typ/fraktion:

Kontrollpunkter – markbädd
Tät markbädd med tät markduk i botten
Vatten avleds till:

Annat:

Längd spridningsledningar (anges i m)

Läggningsdjup (anges i m)

Spridningsledarnas placering i förhållande till marken (anges i
m)

Högsta grundvattenytan (anges i m)

Längd uppsamlingsledningar (anges i m)

Läggningsdjup (anges i m)

Tvättat makadam

Natursten, fraktion:

Geotextil över spridningsledning

Avvägning av spridningsledningar till 5–10 ‰ har utförts
Lutning i slutet av spridningsledning, ange höjd över mark (m):
Typ av markbäddssand eller fraktion
Mäktigtighetslager (anges i m)

Kontrollpunkter – Annan anordning eller kompletterande efterrening, till exempel fosforfälla
Ange vad:
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Övriga upplysningar
Inte påträffat grundvatten

Påträffat grundvatten på (anges i m djup):

Inte påträffat berg

Påträffat berg på (anges i m djup):

Skötsel-, drift-, underhållsinstruktioner
Överlämnat till verksamhetsutövaren

Skötsel eller serviceavtal finns med leverantör

Avloppsanordningen
är utförd helt enligt insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut
är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
avviker från insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Stora avvikelser ska du meddela till miljö- och byggnadsförvaltningen innan avloppsanläggningen anläggs, så att det inte blir
problem efteråt, som överträdelse av villkoren.

Färdigställande och driftstart

Anläggningen färdigställd (ange datum)

Anläggningen tas i drift (ange datum)

Att bifoga
Fotodokumentation (se de rubriker som är markerade med en kamera):
•
•
•
•
•
•
•
•

Slamavskiljare
Minireningsverk
Sluten tank
Översiktsbild på anläggning och bostadshus
Infiltration – schaktbotten, uppbyggnad, rörläggning, geotextil
Markbädd – schaktbotten, uppbyggnad, rörläggning, geotextil
Annan anordning eller kompletterande efterrening
Avvikelser på avloppsanordningen

Reviderad situationsplan
Annat:

Entreprenörens underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Sökandes utlåtande och underskrift
Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

Datum
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Information
Fotodokumentationen skickas via e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Avgift
Vi tar inte ut någon extra avgift för att handlägga din kvalitetsförsäkran/entreprenörsrapport.
Det ingår i avgiften för din ansökan eller anmälan om enskilt avlopp. Läs mer om våra avgifter
på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
kvalitetsförsäkran eller entreprenörsrapport.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
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