Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
0470-410 00
Uppdaterad 2018-12-19

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning
1. Allmänna uppgifter
Fastighetsbeteckning:

Diarienummer:

Handläggare:

Fastighetsägare/sökande:

Antal hushåll anslutna:

Adress:

2. Slamavskiljare
Fabrikat:

 Ny
 Befintlig återanvänd

Modell/beteckning:
Är testad enligt EN12566-1, alt.
P- eller BPC-märkt. Ja
Nej

3. Sluten tank
Fabrikat:

 Ny
 Befintlig återanvänds

Våtvolym
(m3)

T-rör el. motsv.
 Ja  Nej

Pumpbrunn
 Ja  Nej

Modell/beteckning:
Volym (m3)

Anslutning av:
 WC  BDT

Nivålarm
 Ja  Nej

Förankring
 Ja  Nej

4. Reningsanläggning
 Infiltration

 Markbädd

 Minireningsverk

 Fosforfällning i slamavskiljare

 Fosforfälla

 Övrigt

Fabrikat:
_________________________________________________________________________________
Anläggningen är installerad och dimensionerad efter tillverkarens anvisningar:  Ja

 Nej

Om nej, precisera hur och varför under avsnitt 5 på nästa sida!
Placering av botten på spridarlagret eller
kompaktfiltren är
 över marknivå _____ m
 i marknivå
 under marknivå _____ m
Fylls i för
infiltration
och
markbädd

Placering av botten på spridarlagret eller
spridarrören på kompaktfiltren är minst 1 m över
högsta grundvattennivå?
 Ja
 Nej, _____ m

Spridningslagret utgörs av
 makadam, med tjocklek: ______ cm och fraktionsstorleken:  8/16

Antalet spridarledningar är : ______ st

Förstärkningslager (30-80 cm) finns:
 Nej

Antal:______st

Längden på spridarledning(arna) är : _____m

Spridarledningarna är  trycksatta ej trycksatta.

Fylls i för
markbädd

 12/24  16/32mm.

 kompaktfilter av fabrikatet: ___________________________________

Finns luftningsrör?:  Ja  Nej

Yta på schaktbotten (m2):

 Ja, tjocklek: _____ cm

Uppsamlingslagrets tjocklek är _____ cm.

Utloppsbrunn finns:  Ja  Nej
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5. Intyg på utförande enligt beslut, samt redogörelse för eventuella mindre förändringar i
samband med arbetet
Datum när anläggningen slutfördes:

Grundvattenrör har installerats:

 Ja

 Nej

Avloppsanläggningen är utförd enligt miljö- och hälsoskyddskontorets beslut:

 Ja

 Nej

Mindre förändringar i samband med arbetet:

6. Uppgifterna ovan intygas
Entreprenör/Firma:

Namn grävare:

Telefon/mobil entreprenör:

Epost entreprenör:

Underskrift:____________________________________________________

Ort:___________________

Namnförtydligande: _____________________________________________

Datum:________________

Jag är

 entreprenör

 fastighetsägare

Observera!
Till entreprenörsrapporten ska alltid bifogas fotodokumentation av viktiga moment i
anläggningsskedet. Se Miljö- och hälsoskyddskontorets informationsblad ”Foton i en
entreprenörsrapport” för närmare instruktioner. Bladet finns på www.vaxjo.se/avlopp eller kan
beställas från Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Varför entreprenörsrapport?
Att fylla i och skicka in denna entreprenörsrapport efter att anläggningen har anlagts är ett villkor för
avloppsanläggningens tillstånd. Först när vi fått in en komplett entreprenörsrapport kan Miljö- och
hälsoskyddskontoret betrakta anläggningen som färdig.
För dig som fastighetsägare är entreprenörsrapporten en säkerhet att entreprenören har utfört
anläggningen enligt tillståndet som du fått. Dokumentationen är samtidigt värdefull för framtiden, om
problem skulle uppstå med anläggningen eller vid ägarbyte mm. Avtala därför i förväg med din
entreprenör att fylla och skriva under rapporten och om att ta de bilder som krävs i samband med
anläggandet.
Ifylld rapport och fotodokumentation skickas inom en månad efter anläggningen slutförts till:
Växjö kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö
En underskriven och inskannad version samt foton kan även e-postas till miljokontor@vaxjo.se.
Var noga med att det framgår vilken fastighet som avses.
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