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UTFÖRANDEINTYG
MED KONTROLLPLAN
Anläggande av enskilt avlopp
- Bioreningsverk

Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning.
För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret

Sökande
Namn

Org.nr / personnr

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av bostad

Permanenthus

Fritidshus

Typ av avloppsanläggning
Bioreningsverk, fabrikat, beteckning

Dimensionering

Utsläpp till

Tillståndet/Anmälan
Datum för beslutet

Diarienummer

Avvikelser
Ja

Nej

Ange avvikelser

Utförande
Anläggningsarbetet är utfört av
Entreprenör
Kontaktperson, namn

Entreprenör, namn
Sökande

Telefon (även riktnummer)

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
59580 Mjölby

E-postadress

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

2(2)
Kontrollplan för bioreningsverk
Administrativa kontrollpunkter
Ja

Nej

Ej aktuellt

Signatur

Anmärkning

Ja

Nej

Ej aktuellt

Signatur

Anmärkning

Ja

Nej

Ej aktuellt

Signatur

Anmärkning

Beslut om tillstånd/anmälan samt projektering
har följts
Anmälan har gjorts till miljökontoret innan
avsteg från beslut
Miljökontoret har kontaktats innan arbetet
påbörjats

Placering se 1.
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan
yttertak (ej vakumventil)
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och
dagvatten ej är anslutet till anordningen
Översiktsbild av färdigställd anordning

Mark- och grävarbeten se 2.
Marken under in- och utloppsledning till
reningsverk har packats
Ledning före reningsverket lutar minst 10 %
(1 cm/m) och har täta skarvar
Spillvattenledning är försedd med spolrör med
täta lock på
Installation av reningsverket har skett enligt
tillverkarens anvisningar
Förankring har skett enligt tillverkarens
anvisningar
Larm installerat som indikerar driftstörning eller
att det behövs slamtömning
Utloppsrörets mynning är avslutad i
makadamlager
Slamavvattnare är installerat enligt tillverkarens
anvisningar

Idrifttagande se 3.
Ja

Nej

Ej aktuellt

Signatur

Anmärkning

Efterpoleringssteg är utfört enligt projektering
Installation av UV-lampa är utförd enligt
tillverkarens anvisningar
Installation av fosforfilter är utförd enligt
tillverkarens anvisningar

Underskrift entreprenör

Underskrift sökande

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt beslut och att ovanstående
kontrollpunkter är utförda.
Ort och datum

Ort och datum

Entreprenörens namnteckning

Sökandens namnteckning

Uppdaterad 2017-01-17 Miljökontoret

1. Placering
•

Naturligt fall från avloppsrörets utloppspunkt i huset och till inloppet i ProACT
alternativt till slamavskiljare och från denna till pumpbrunn.

•

InterACT är installerad på en högre nivå, 0,3 – 2,0 m räknat från tankarnas botten,
än ProACT/Pumpbrunn så att vattnet rinner tillbaka efter att vattenpumpen avslutat
sin pumpcykel.

2. Mark- och grävarbeten
•

40 mm PEM-slang från ProACT/Pumpbrunn ligger med fall från InterACT mot
ProACT/Pumprunn utan lågpunkter där vattnet kan bli stående.

•

Markens bärighet klarar tankens tyngd på 6 ton.

•

100 mm sand, som är avjämnad, ligger jämt under hela tankens bottenfläns.

•

Återfyllnaden runt tankarna är sand eller annat material som inte kan skada
tankarna.

•

Tankarna står i våg (max 2,5 % lutning)

•

Dagvattnen eller dräneringsvatten är ej ihopkopplat med avloppssystemet.

3. Idrifttagande
•

Systemen är vattenfyllda. ProACT och Pumpbrunn ovan vattenpump, InterACT upp
till bräddutlopp.

•

Växter är planterade enligt anvisningar.

•

Systemet är i drift och inga larm visas.

