REDOVISNING AV
UTFÖRD ANLÄGGNING

Avloppsanläggning för anslutning
av vattentoalett

Avloppsanläggning för anslutning
av bad-, disk- och tvättvatten

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Är vattentoalett installerad i huset?

Ja

Nej

Är vattenmätare installerad på dricksvattenledning? (vid vattenbegränsning)
Anläggningen är ansluten till ______ st hushåll samt

Ja

Nej

komplementbyggnad

SLAMAVSKILJARE
Betong

Plast/glasfiber Fabrikat:__________________________________________

Antal kamrar:_____ st Våtvolym:______ m3 Förankring:____________________________
Avser den andra slamavskiljaren om två är installerade:
Betong
Plast/glasfiber Fabrikat:__________________________________________
Antal kamrar:_____ st Våtvolym:______ m3 Förankring:____________________________
INFILTRATIONS- ELLER MARKBÄDDSANLÄGGNING
Anslutet till bädden:

BDT

WC

Vakuumtoalett

Annat:__________________

Spolvolym på toalett:
1 liter
4 liter
____ liter
Kompostanläggning för vakuumtoalett, fabrikat:_______________________
Typ av anläggning:

Infiltration

Är anläggningen upphöjd?

Ja

Markbädd
Nej Om ja, ange antal meter: _______ meter

Antal infiltrationsledningar:_______ st

Anläggningens längd:________ meter

Anläggningens bredd:_________ meter

Anläggningens djup: ________ meter

Spridarlager: Kornstorlek:____________________ Tjocklek:______________
Sandlager: Kornstorlek:______________________ Tjocklek:______________
Dräneringslager: Kornstorlek:_________________ Tjocklek:______________
Kompaktfilter, fabrikat:__________________________________ Antal moduler:_______ st
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Är infiltrationsledningarna luftade?

Ja

Nej

Finns fördelningsbrunn?

Ja

Nej

Avser tät markbädd:
Är uppsamlingsledningarna luftade?

Ja

Nej

Finns efterpolering efter markbädden?

Ja

Nej

Finns provtagningsmöjlighet efter markbädden?

Ja

Nej

Typ av efterpolering:

Fosforfälla, fabrikat:________________ Mängd:_________ kg
Singelbädd kornstorlek:_____________ Yta:___________ m²
Annan:_____________________________________________

Typ av tätning:_______________________________________________________________
Recipient (utsläppspunkt):______________________________________________________
SLUTEN TANK FÖR WC
WC

Vakuumtoalett, Spolvolym toalett:

1 liter

4 liter

____ liter

3

Fabrikat:______________________________ Volym:_____ m
Är överfyllnadslarm installerat?

Ja

Nej

Finns inspektionsrör bredvid tanken?

Ja

Nej

Förankring:_________________________________________________________________
MINIRENINGSVERK
Fabrikat och modell:______________________________ Dimensionering (pe):__________
Typ av efterpolering:

Fosforfälla, fabrikat:_________________ Mängd:_______ kg
UV-ljus
Singelbädd, kornstorlek:______________ Yta:__________ m²
Annan:____________________________________________

Recipient (utsläppspunkt):_____________________________________________________
Finns serviceavtal?
Spolvolym toalett?

Nej

Ja
1 liter

4 liter

____ liter

Ska minireningsverket återfyllas vid slamtömning?

Ja
Nej
Om ja, ange volym: _________

GRÅVATTENFILTER
Fabrikat och modell: ____________________________
Efterpolering: Singelbädd, kornstorlek:_________________ Yta: _______________m2
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ÖVRIGT
Har tillverkarens anvisningar följts?
Ja

Nej, avvikelse:___________________________________________________

Har anläggningen placerats i enlighet med situationsplanen?
Ja

Nej, avvikelse:______________________________________________________

Har tillståndet med villkor följts?
Ja

Nej, avvikelse:______________________________________________________

Bilder som bifogas (se information i bilaga 1 om vilka bilder som efterfrågas):
Schaktbotten
Spridningsrör
Förankring
Översiktsbild
Tätskikt
Fiberduk
Fosforfälla
på anläggningen
Dräneringslager
Luftningsrör
Provbrunn
i förhållande till
Sandlager
Fördelningsbrunn
Singeldike
huset
Spridarlager
Slamavskiljare
Vattenmätare
Datum för färdigställande:_____________________________________________________
För ovanstående uppgifters riktighet intygar:
Fastighetsägare:

Namnteckning

Ort och datum

__________________________________________
Namnförtydligande

Entreprenör:

Namnteckning

Ort och datum

__________________________________________________________________________
Namnförtydligande
Företag

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen
(GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning
(artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att
få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter
hanteras kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till
Datainspektionen, datainspektionen.se.
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon kontaktcenter: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se • Webbplats: varmdo.se

3

Avloppsredovisningen ska vara komplett ifylld och
alla efterfrågade bilder ska bifogas för att kunna få
ett slutbevis.

Insänds till:
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Bilaga 1: information om vilka bilder som ska bifogas
Vid infiltration ska följande bilder bifogas:
◦ Schaktbotten
◦ Spridarlager/kompaktfiler
◦ Fördelningsbrunn (då det är aktuellt) ◦ Luftningsrör
◦ Slamavskiljare
◦ Spridningsrör
◦ Förankring
◦ Fiberduk
◦ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset
Vid sluten tank ska följande bilder bifogas:
◦ Toalett
◦ Sluten tank
◦ Förankring
◦ Inspektionsrör
◦ Nivå larm
◦ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset
Vid öppen/tät markbädd ska följande bilder bifogas:
◦ Schaktbotten
◦ Tätskikt
◦ Dräneringslager
◦ Sandlager
◦ Spridarlager/kompaktfilter
◦ Spridningsrör
◦ Fiberduk
◦ Fördelningsbrunn (då det är aktuellt)
◦ Luftningsrör
◦ Förankring
◦ Slamavskiljare
◦ Fosforfälla (då det är aktuellt)
◦ Provbrunn
◦ Singeldike
◦ Vattenmätare (vid vattenbegränsning)
◦ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset
Vid minireningsverk ska följande bilder bifogas:
◦ Schaktbotten
◦ Provbrunn
◦ Minireningsverk
◦ Förankring
◦ Singeldike
◦ Fosforfälla (då det är aktuellt)
◦ Vattenmätare (vid vattenbegränsning) ◦ Infiltration/tät markbädd (då det är aktuellt)
◦ Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset
Vid installation av gråvattenfilter ska följande bilder bifogas:
◦ Placering
◦ Efterpolering
◦ Rördragning
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