Gällivare kommun

Entreprenörsrapport minireningsverk

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
mobpost@gallivare.se
0970-818000

Ifylld blankett med tillhörande bildbilagor och eventuella andra bilagor kan
mailas till mobpost@gallivare.se alternativt postas till MBR, Gällivare kommun,
Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare.
Kom ihåg att ange ärendets referensnummer (diarienummer).
* = Obligatorisk uppgift
Beslut
Datum*

Referensnummer (diarienummer)*

Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Kontrollpunkter
1. Minireningsverk
Fabrikat och beteckning*

Våtvolym m3 *

Har verket satsvis eller kontinuerlig rening?
Satsvis
Kontinuerlig
Finns fällningsenhet/fosforfälla? Ange då fabrikat/beteckning

Ange utsläppspunkt/utsläpp till*
Täckdike

Öppet dike

Annan utsläppspunkt, beskriv

Har grundvattenrör eller fördelningsbrunn anlagts?*
Ja
Nej
Beskriv var lämplig kontrollpunkt finns för utgående renat vatten*

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Telefon

Telefax

0970-81 80 00

0970-159 75

Bankgiro

2. Efterpolering
Har efterpolering anlagts? Ange i så fall vilken typ
Konventionell infiltration, ange m2:
Konventionell markbädd, ange m2:
Om markbädd anlagts, fyll även i entreprenörsrapport för markbädd
Annan, bifoga beskrivning

Noterades grundvatten i samband med anläggandet?
Ja, ange djup

Nej

Ange schaktbottens avstånd till bedömd grundvattennivå, i meter*
Antal spridningsledningar:

Längd per spridningsledning, i meter:

Redovisning av lager vid infiltration:
Återfyllnad och eventuell markisolering
……………

cm

Spridningslager
Mäktighet: …………………………… cm
Fraktion: …………………………….

Filtreringsskikt/markbäddssand
Mäktighet: …………………………… cm
Fraktion: …………………………….

Observera att material måste vara tvättat!

3. Bifoga bilder
Av beslutet framgår oftast att bilder från anläggandet ska bifogas till
entreprenörsrapporten.
Vilka bilder som specifikt efterfrågas framgår av villkor i beslutet.
Bilderna kan bifogas till mail, som .jpeg eller .pdf, eller annan lämplig form.
Bilder kan även lämnas in på USB eller papper.

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Telefon

Telefax

0970-81 80 00

0970-159 75

Bankgiro

Information om utförande
Anläggningsarbetet är utfört av
Entreprenör
Sökande

Entreprenör, namn

Kontaktperson för utförande
Namn:
Telefon (dagtid):
E-postadress:
Är avloppet lagt enligt villkor
i aktuellt beslut?
Ja

Är avloppet lagt enligt tillverkares anvisningar och
rekommendationer?

Nej

Ja

Nej

Har fastighetsägare tagit del av tillverkarens skriftliga instruktioner för skötsel och
egenkontroll av avloppsanläggningen?
Ja
Nej
Ange eventuella avvikelser mot villkor, och ange hur/när kontakt tagits med miljö-,
bygg- och räddningsförvaltningen angående dessa:

Underskrift av ansvarig anmälare/sökande/fastighetsägare

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och/eller vad som
anges i detta dokument. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det
ändamål som blanketten avser.
Ort och datum*
Namnteckning*

Namnförtydligande*

Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204, PuL)
De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas av Gällivare
kommun, miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen. Uppgifterna registreras i
förvaltningens datasystem. Enligt 26§ PuL har du rätt att efter skriftlig, egenhändigt
undertecknad ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. Om du anser
att någon uppgift är fel har du rätt att få uppgiften rättad. Personuppgifter i allmän
handling hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den
som begär det.

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Telefon

Telefax

0970-81 80 00

0970-159 75

Bankgiro

