Kvalitetsförsäkran – anläggande av enskilt avlopp
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Diarienummer

Entreprenör
Firmanamn

Ansvarig utförare

Adress

Telefon

Mobiltelefon

Upplysningar om anläggningen
Markera endast i de rutor som är aktuella för er avloppsanläggning

Rörledningar
Rörledningar är lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, tätning o s v
Täta rörledningar från byggnaden ligger i sand så att sättningar förhindras
Kvarvarande ledningar bedöms vara fackmannamässigt utförda samt hela
Ange vilka ledningar som ej är utbytta:

Slamavskiljare
Fabrikat

Plast

Våtvolym

Cement

Annat

Typgodkänd

T-rör i brunnen

Fördelningsbrunn
Fabrikat
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Täta röranslutningar

Tät botten

justerbart utlopp

Pumpbrunn
Fabrikat pumpbrunn

Fabrikat pump

Dimensionering pump

liter/pumptillfälle

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
5. Miljö- och byggkontoret
685 80 Torsby

0560 - 160 60 exp.
0560 - 160 25 fax

www.torsby.se

1 (3)

mbr@torsby.se

Typ av avloppsanläggning
Infiltration

Markbädd

Spridarledningar
Antal

Längd

Läggningsdjup
Luftning i slutet av ledningar

Spridningslager
Yta m²
tvättad makadam/singel

geotextil över
spridarledningar

biomoduler

avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰

Infiltrationssand

Tjocklek:

Material:

Kornstorlek:

Materialavskiljande skikt mellan spridningslagret och förstärkningslagret/dräneringslagret
Markbäddssand

Tjocklek:

Material:

Förstärkt infiltration

Kornstorlek:
Upplyft infiltration/markbädd

Utloppsledning från markbädd leds till:

Separat fosforfällning
Fabrikat:
Serviceavtal med
Påkopplingsplats:

Minireningsverk
Fabrikat:
Service avtal med
Beskrivning över hur krav på årlig kontroll ska utföras förvaras på fastigheten

Utloppsledning leds till:
Markbädd/infiltration

2

Direkt till ytvatten

Stenkista
utformning bifogas

Övrigt utformning
bifogas

Sluten tank
Sluten tank för WC
Volym på tanken

Sluten tank för urin

m³

Typ av toalett ansluten

liter

Spolvolym på toaletten

Nivålarm finns. Typ:

Tanken är förankrad

Utförande och placering av anläggningen
Anläggningen har utförts och placerats i enlighet med givet tillstånd
Ny situationsplan bifogas med anläggningens faktiska placering och med avstånd angivna

Övriga upplysningar om anläggningen
Färdigställande datum
Anläggningen kommer att tas i drift
Drift och skötselinstruktioner finns och kommer att förvaras på fastigheten
Anläggningsarbetet har fotodokumenterats och representativa foton bifogas.
Grundvatten har påträffats på
Berg har påträffats på

meters djup

meters djup

Entreprenörens underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Denna kvalitetsförsäkran skickas till:
Torsby kommun, 5. miljö- och byggkontoret, 685 80 Torsby

3

Ja, jag har tagit del av informationen

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
För att hantera anmälan
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning
ingen
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

Blankett information: TORSBY7510
Filnamn: Kvalitetsförsäkran avlopp
Beskrivning: Slutbesiktningsprotokoll för anläggande av enskilt avlopp

