Entreprenörsrapport–
Reningsverk
Grå
Vit
Rosa
Blå
Grön

Ska alltid fyllas i
Ska eventuellt fyllas i
Markbädd och infiltration
Markbädd
Infiltration

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Telefonnummer
Adress
Postnummer och postort
E-post

Entreprenör
Firmanamn
Kontaktperson
Telefonnummer
Adress
Postnummer och postort
E-post

Tillstånd

 Ja
 Ja
 Ja





Reningsverk

Fabrikat och modell

Volym (m3)

Förankring (gäller plastbrunn)







Entreprenören har tagit del av tillstånd
Villkoren i tillståndet har följts
Anläggningen är belägen enligt
situationsplan
Om nej på något av ovanstående uppge
anledning och beskriv avvikelsen

Nej
Nej
Nej

Anlagd datum (åååå-mm-dd):
Tagen i bruk datum (åååå-mm-dd):

Reningsverk

Sprängning utförd

Ja
Ja

Nej
Nej

Antal slamsugningsöppningar

Efterpolering
Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17

Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
E-post: miljo@molndal.se

Telefon: 031-315 10 00





Finns efterpolering – Om ja, fortsätt
nedan
Typ av efterpolering




Fördelningsbrunn
Justerbart utlopp



Ja

Fosforfälla

Vanlig
Förstärkt

Luftning spridningsledningar




Markbädd
Sandbädd




Finns
Ja

Infiltration







Infiltration

Nej
UV-lampa
Annat, ange vad:

Saknas
Nej

Markbädd

 Upplyft
 Avskärande dränering
 Ja





Tät botten

 Upplyft
 Avskärande dränering

Luftning dräneringsledningar

 Ja
 Ja

Dimension (mm)

Tjocklek lager (cm)

 Annat, ange vad

Dimension (mm)

Tjocklek lager (cm)

 Annat, ange vad

Dimension (mm)

Tjocklek lager (cm)



Dimension (mm)

Tjocklek lager (cm)

Grundvattenrör har installerats
Ja
Om filtermoduler ange fabrikat och modell

 Nej
 Nej

Vanlig

Luftning spridningsledningar

 Nej
 Nej

Efterpoleringsbäddens yta (m2)
Antal spridningsledningar
Ledningarnas djup under markytan (m)
Längd per ledning (m)
Antal dräneringsledningar
Ledningarnas djup under markytan (m)
Längd per ledning (m)
Lutning (promille)

Material
Spridningslager



Makadam
Eventuellt förstärkningslager



Markbäddssand



Singel

Markbäddslager



Markbäddssand

Dräneringslager



Makadam
Återfyllningslager
Tjocklek lager (cm)

Singel

Övriga lager
Beskrivning av materialavskiljande skikt, övre och undre övergångslager
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Övriga upplysningar
Spridningslagrets botten ligger minst en
meter ovan berg och högsta
grundvattennivå
Kontroll har skett så att dränerings-, tak- och
dagvatten eller backspolning från vattenfilter
inte är anslutet till anläggningen
Avloppsstammen är försedd med ventilation
över nock
Kontroll har skett så att samtliga
avloppsinstallationer som avses i tillståndet
är anslutna till den nya avloppsanordningen
Slamtömningsanvisningar och
återfyllningsinstruktioner finns uppsatta vid
reningsverket
Om nej på något av ovanstående uppge
anledning och beskriv avvikelsen



Ja



Nej



Ja



Nej

Eventuella foton

Ange vad fotot visar





Ja




Ja



Ja

Nej
Nej
Nej

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6

Observera att foton ska skickas in som papperskopior, två foton per sida.
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Rapport ifylld av

 Entreprenör 

Annan ansvarig

Namnförtydligande

Viktig information!
Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
kunna handlägga din ansökan eller anmälan. Miljönämnden kommer att behandla namn,
personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter m.m. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet
med nämndens dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till
andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land
utanför EU.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
miljönämnden, samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få
besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar. Aktuella kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud hittar du på vår hemsida www.molndal.se. Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
Vem gör vad?
Rapporten ska fyllas i av den eller de som utfört avloppsanordningen och sedan skickas till
miljöförvaltningen. Observera att det är fastighetsägaren som ansvarar för att rapporten skickas in.
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