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UTFÖRANDEINTYG

Anläggande av enskilt avlopp
- Minireningsverk

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

Objektets/bostadens adress

Typ av avloppsanläggning
Minireningsverk, fabrikat, beteckning

Dimensionering
Efterpolering

Utsläpp till

Nej

Ja, typ:

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)

E-postadress

Fotodokumentation som ska bifogas utförandeintyget
Översiktsbild på anläggningens alla delar vid färdigställande
Bild på eventuell efterpolering
Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
59580 Mjölby

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010-234 50 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Administrativa kontrollpunkter
Beslut om tillstånd/anmälan samt projektering
har följts

Ja

Nej

Ej aktuellt

Anmärkning

Ja

Nej

Ej aktuellt

Anmärkning

Anmälan har gjorts till miljökontoret innan
avsteg från beslut
Miljökontoret har kontaktats innan arbetet
påbörjats

Allmänna kontrollpunkter
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

Kontrollpunkter för ledningar, minireningsverk och slamavvattnare
Marken under in- och utloppsledning till
reningsverk har packats

Ja

Nej

Ej aktuellt

Anmärkning

Ledning före reningsverket lutar minst 1 %
(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

Kontrollpunkter för efterpolering
Efterpoleringssteg är utfört enligt projektering

Ja

Nej

Ej aktuellt Anmärkning

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 2021-05-11 av Miljökontoret

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
59580 Mjölby

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010-234 50 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga
kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens
myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem,
uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning.
Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära
ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver
att uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

