Utförandeintyg

SÄTERS KOMMUN
Miljö- och byggenheten

med kontrollpunkter och fotodokumentation

Box 300, 783 27 Säter

från utförd avloppsinstallation

telefon: 0225-55000
e-post miljo@sater.se

Sökanden
Namn

Telefon

e-post

Diarienummer

Fastighetsbeteckning

Datum när avloppsanläggningen var färdigställd

Avloppet ska börja användas
Omedelbart

När hus/installationen är klar, ca datum:

Annan tid, ca datum:

Avloppsanläggningen utförd av
Namn kontaktperson

Firmanamn

Telefon kontaktperson

e-post

Kontrollpunkt 1
Är avloppsanläggningen utförd enlighet tillverkarens anvisning och villkoren i
detta tillståndsbeslut?

Ja

Nej

Har miljökontoret kontaktats vid avvikelse från villkor?

Ja

Nej

Inte aktuellt

Kontrollpunkt 2
Beskriv eventuell avvikelse från villkor som inte redan har meddelats miljökontoret. Inte aktuellt

Kontrollpunkt 3
Kontroll har gjorts att ventilationen fungerar som avsett
Ja

Nej

Kontrollpunkt 4
Bifoga redovisning av kornstorleksfördelning för markbäddssand eller förstärkningslager
Inte aktuellt

Kontrollpunkt 5
Kontroll har gjorts av att ovidkommande vatten, till exempel dagvatten eller vatten från backspolning
av dricksvattenfilter vilket kan skada anläggningen, inte kan komma in i anläggningen.
Ja

Nej

Kontrollpunkt 6
Installation av kemisk fällning har utförts enligt tillverkarens anvisningar.
Inte aktuellt

Ja

Nej

Kontrollpunkt 7
Tillverkarens skriftliga instruktioner för fastighetsägarens skötsel och egenkontroll av avloppsanläggningen har överlämnats till fastighetsägaren.
Inte aktuellt

Kontrollpunkt 8 A-E

Ja

Nej

- punkterna ska fotodokumenteras, fotona märkas A-E

Max 15 fotografier ska skickas in tillsammans med utförandeintyget. Fotografierna ska vara i något av
filformaten .jpeg, .gif, .pdf eller som cd-skiva alternativt USB-minne. Även papperskopior går bra. Foton
kan inte levereras som en länk via t.ex en molntjänst.
A. Schaktbotten är urgrävd till rätt nivå foton som visar schaktbotten
och djup från befintlig mark, använd mätsticka och horisontell
planka för att visa. Inte aktuellt
B.

tjocklek på olika lager i en markbädd/förstärkning infiltration är korrekt utifrån tillverkarens anvisningar/tillståndet – foton som visar de
olika lagrens tjocklek Inte aktuellt

C.

nivån på spridningsledningar/biomoduler och spridningslager är
korrekt utifrån tillståndet - foton som visar nivå på spridningsledningarna/biomodulerna från befintlig mark och tjocklek spridnings-

lager Inte aktuellt
D. ventilationen är installerad enligt tillverkarens anvisningar? Ja Nej–
foto på installerad ventilation på avloppsanläggningen

E. avloppets placering på fastigheten är enligt situationsplanen - foto
där den färdiga avloppsanläggningens läge på fastigheten framgår

Underskrift
Undertecknad intygar att avloppsanläggningen är utförd i enlighet med villkoren i tillståndet.
Datum

Underskrift: entreprenör/den som utfört arbetet

Firmanamn

Jag (sökanden/fastighetsägaren) har tagit del av ovanstående.
Datum

Skicka utförandeintyget till:
SÄTERS KOMMUN
Miljö- och byggenheten
Box 300
783 27 Säter

Underskrift: sökande/fastighetsägare

eller

mejla utförandeintyget till:
miljo@sater.se

Vik in bilagan i medsänt, portofritt blad, tejpa igen och skicka. Vid kontakt uppge dnr. och fastighetsbeteckning.

Tejpa här

VIK HÄR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Säters Kommun
Svarspost
Kundnummer 2003 2447
783 20 SÄTER

Tejpa här

