KONTROLLPLAN/
UTFÖRANDEINTYG

enligt förordningen (1998:899)om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 13§.

Myndighetsnämnden
Fastighetsbeteckning

Beslutsdatum

Sökande

Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)

Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon/Mobil

Rörledningar

Slamavskiljare

rörledningarna lagda fackmannamässigt
avseende storlek, material, lutning, täthet osv
cement

plast

täta rörledningar från byggnad ligger i
sand så att sättningar förhindras

annat …………………………………………………

fabrikat/modellbeteckning
Fördelningsbrunn

Diarienr

………………………………………………………………

täta röranslutningar
tät botten
justerbart utlopp

T-rör på utloppsledning
volym .................... m3
pumpbrunn
volym .................... m3

utförd som dikesschakt, antal………… längd vardera……………m, total infiltrationsyta ......... m²
utförd som bädd, ange yta ……………X……………… m, antal spridningsledningar.................... st
läggningsdjup spridarledningar .................. cm under markyta
Infiltration

tvättad makadam

avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰

natursingel
geotextil över spridarledning

luftning i slutet av spridarledning

förstärkningslager, tjocklek …………… cm

upplyft infiltration

tätade väggar

bäddens yta …………………X………………… m, antal spridningsledningar ....................st
längd spridningsledningar ……………………… m, antal uppsamlingsledningar ................... st
tät botten
Markbädd

tvättad makadam

avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰

natursingel

luftning i slutet av spridarledning

geotextil över spridarledning

Minireningsverk

typ av markbäddssand:…………………………

typ av övergångslager:……………………………………

lagrets tjocklek: ……………………………… cm

lagrets tjocklek: ..................................... cm

serviceavtal finns med:
anslutna enheter:

Sluten tank

WC

volym

BDT (Bad/Disk/Tvätt)
m3

urin från urinseparerande toalett

tanken är förankrad

nivålarm är inkopplat, typ
Annan anordning

Skyddsavstånd

inte påträffat grundvatten

påträffat grundvatten på

m djup

inte påträffat berg

påträffat berg på

m djup

avstånd till egen vattentäkt ………………… m

avstånd till grannes vattentäkt .............. m

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas 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:
(vilket ska godkännas av handläggande byggnads- eller miljöinspektör)

Bifogas:

Anläggningen färdigställd:

Fotodokumentation
Reviderad situationsplan

Datum

Härmed intygas att anläggningen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna Råd
(NSF 2006:7).
Entreprenörens underskrift:

Datum

Underskrift

Firmanamn

Jag har tagit del av ovanstående

Datum

Sökandes/fastighetsägarens underskrift

Blanketten skickas in till Myndighetsförvaltningen, Sävsjö Kommun 576 80 Sävsjö

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem i enlighet med vår dokumenthanteringsplan, med myndighetsutövning som laglig grund för behandlingen.
Myndighetsnämnden, som är personuppgiftsansvarig, kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur andra register. Du har rätt
att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, i vissa fall få uppgifter raderade samt i vissa fall få rättelse om något är felaktigt. Dina personuppgifter överförs inte till tredje land och vi använder oss inte
av ett automatiserat beslutsfattande. Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter

