Entreprenörsrapport Enskilt avlopp (EB.27:10)
Fastighetsbeteckning
Datum och diarienummer för beslut från Samhällsbyggnadsnämnden

Sökande
Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)
Epost till fastighetsägaren (OBS viktigt då vi numera främst skickar ut beslut
digitalt)

Entreprenör (firmanamn)

Utförare (tex. Grävarbete om denne inte är samma som entreprenör)

Postadress

Telefon/Mobiltelefon

Kontrollpunkter
Rörledningar

Slamavskiljare

Fördelningsbrunn

rörledningarna lagda fackmannamässigt
avseende storlek, material, lutning, täthet osv
Betong

Glasfiber

Plast

täta rörledningarna från byggnad ligger i
sand så att sättningar förhindras.
T-rör på utloppsledning

godkännandebevis P-märkt, fabrikat:

Volym:

täta röranslutningar
tät botten
justerbart utlopp

pumpvolym………m3 dimension/typ
Tryckledning, typ………………………………………………….

Betong
Plast

m3

pumpbrunn

larm

pumpstation

utförd som bädd, ange yta.......x...... = ……….m2, antal spridningsledningar………………st
längd per spridningsledning

m

Spridningslagrets fraktion:
Infiltration

Markbädd

läggningsdjup

m

Leverantör av material:

tvättad makadam

avvägning av spridarledningarna till 5 ‰

geotextil över spridarledning

luftning av spridarledningar

förstärkt infiltration, mäktighetslager…….m

upphöjd infiltration

tvättad makadam
natursten
geotextil över spridarledning
upphöjd markbädd
Tät markbädd

avvägning av spridarledningarna till 5 ‰
luftning av spridarledningar
Luftning av uppsamlingsledningar

utförd som bädd, ange yta.......x...... = ……….m2, antal spridningsledningar………………st
längd per spridningsledning……………………m

läggningsdjup……………………m

längd per uppsamlingsledning……………….m

läggningsdjup……………………m

Leverantör av markbäddssand:
Fraktion av spridningslager:

Fraktion av övergångslager:

Fraktion av markbäddsand:
Spridningsledning
Fosforfälla/litet
fosforfilter
Minireningsverk

Prefabricerade

Möjlighet till provtagning/inspektionsbrunn
borrade

slitsade

Fabrikat/modell:

serviceavtal finns med:

Fabrikat och modell:
Integrerad slamavskiljare

serviceavtal finns med:
Markering finns var slam ska tömmas

Efterpolering:
Biodamm
Annan
reningsanläggning

Rotzonsanläggning

annat:

Total yta:

m2

Djup:

m

Vegetationstyp:

Anläggningen har
utlopp till

Dike
Täckdike
Vattendrag
Dräneringsledning
Annat:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fabrikat och typ:

Urintank

Slutna tankar

Antal tankar:
Volym:
m3
Placering
Urinhygieniseringsdel finns
Larm/överfyllnadsskydd finns

st

anslutna enheter

urin från urinseparerad toalett

WC

BDT (Bad/Disk/Tvätt)
m3

volym
Luftning finns

Övriga
upplysningar

inte påträffat grundvatten
påträffat grundvatten på

Sluttömning

Sluttömning av slam har skett?

tanken är förankrad
nivålarm är inkopplat, typ

m djup
Ja

Nej

inte påträffat berg
påträffat berg på
djup

Tömning utförd av________________________

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)
är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter (Om
avloppsanläggningen avviker från tidigare insänd ritning, ska ny ritning bifogas entreprenörsrapporten):
Avvikelser:

Anläggningen färdigställd:
Datum

Entreprenörens underskrift:

/
Namnteckning

Firmanamn

Sökandens utlåtande och underskrift:
Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

Datum

m

Namnteckning

Bifogas:
Fotodokumentation över alla delar av avloppsanläggning
Reviderad ritning
Kopia på serviceavtal
Information om behandling av personuppgifter med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). De
personuppgifter som lämnas i denna rapport kommer att behandlas i ett databaserat register hos
Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att
förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När
personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån
arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida; www.sjobo.se

Ifylld rapport lämnas över vid den avslutande inspektionen eller skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo Kommun
275 80 Sjöbo

