Entreprenörsrapport för enskilt
avlopp

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsadress

Postnummer

Postort

Rapporten avser
Avloppsanläggning för WC + BDT

Avloppsanläggning för enbart BDT

Annat:
Antal hushåll anläggningen betjänar

Antal personer som nyttjar anläggningen

Placering och läggningsanvisning
Avloppsanläggning belägen enligt ansökan
Avloppsanläggning utförs enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
Avvikelser från ansökan eller läggningsanvisningar:
Servitutsavtal är upprättat
Ja

Nej

Inte aktuellt

Jordart under anläggningen (ex: grus, sand, pinnmo, silt, lera):
Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under spridarledningarna
Ja

Nej

Avloppsvattnet avleds till
Befintlig intakt slamavskiljare
Minireningsverk

m3
Sluten tank

Ny slamavskiljare
m3

Annat:

Reningssteg
Markbädd

Kompaktfiltermarkbädd

Infiltration

Biobädd/”Markbädd på burk”

Kemisk fällning

Fosforfälla (kalk)

Fabrikat slamavskiljare
Fabrikat sluten tank
Fabrikat kasetter/biomodul

Annat:

m3

1

2

Minireningsverk

Fabrikat

Efterpolering
Finns instruktioner för slamtömning
Ja

Finns serviceavtal

Nej

Ja

Nej

Avlopps-/urinledning luftad ovan yttertak
Ja

Nej

Avskärande dränering har lagts djupare än schaktbotten och minst 2 meter uppströms infiltrationen
Ja

Nej

Är dränerings-, tak- och dagvatten draget till annan plats än till avloppsanläggningen
Ja

Nej

Övriga upplysningar

Foton på anläggningen är bifogade
Anläggningen färdigställd (datum)

Anläggningen planeras att tas i drift (datum)

Utförande
Anläggningsarbetet är utfört
Av entreprenör

Entreprenör
I egen regi

Kontaktperson
Telefonnummer

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

E-postadress

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

3

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar
är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på ärendets art
kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller med andra
myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar ha
rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller invända
mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig grund.
Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Här med intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att
ovanstående kontrollpunkter är utförda.
Ort och datum

Kontrollansvarigs namnteckning

Namnförtydligande

Åmål i samarbete med Säffle och Dalslandskommunernas kommunalförbund

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

