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Utförd enskild avloppsanläggning

Norrhälsinge Miljökontor

Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-190 00 (växel)
E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

824 80 Hudiksvall

Fyll i intyget tillsammans med entreprenören! Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas in med
intyget. Se sidan 2.
Fastighet
Fastigheter anslutna till avloppsanläggningen, ange fastighetsbeteckningarna
Fastighet där avloppsanläggningen ligger, ange fastighetsbeteckning
Ansvarig fastighetsägare

Telefon dagtid (även riktnr)

E-postadress

Entreprenör
Namn

Telefon dagtid (även riktnr)

Avloppsanläggningens utförande
Utförandedatum:

Utförd enligt beslutet
Ja
Nej, med dessa avvikelser:

(Behövs mer plats – skriv på baksidan!)

Slamavskiljare
3-kammarbrunn

Ny

Befintlig

Volym:

m3

2-kammarbrunn

Ny

Befintlig

Volym:

m3

Material
Betong

Plast/glasfiber

Fabrikat

Plast/glasfiber

Volym:

T-rör installerat
Ja

Nej

Larm installerat
Ja

Nej

Sluten tank
Material
Betong

Förankrad
Ja

m3

Nej

Minireningsverk
Fabrikat och modell

Serviceavtal har upprättats
Ja
Nej

Efterföljande rening
Infiltration

Förstärkt infiltration

Biomoduler
Ja
Nej
Kryssa även i utformning ovan, tex markbädd.

Markbädd

Utloppet leds till:

Fabrikat::

Antal moduler:

Reningsbäddens yta:

m3

Sandlagrens tjocklek:

cm (anges om markbädd eller förstärkt infiltration)

Spridningsledningarnas längd:

Spridningsledningarnas placering i höjd jämfört med ursprunglig marknivå
Nedgrävda:
cm
Upplyfta:
cm

Pump installerad
Ja
Nej

st

m

Larm installerat
Ja

Nej

Underskrift
Fastighetsägaren

Entreprenören

Vänd!
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter
för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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Anvisning för fotodokumentation
Enligt ert tillstånd ska ni fortlöpande ta bilder under arbetets gång.
Bilderna ska visa:
1. Översiktsbild som visar anläggningens placering på fastigheten.
2. Slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk.
Det kan vara bra att dokumentera att kammarväggar och T-rör finns i slamavskiljaren.

3. Fördelningsbrunn och eventuell pumpbrunn
4. Markrening:
•
•
•
•
•

Schaktets storlek och djup.
De olika lagrens tjocklek och typ av material.
Spridar- och uppsamlingsledning samt luftningsrör.
Eventuella biomoduler.
Eventuell utloppsledning.
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