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Rapport och bilder skickas till:
Tingsryds Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Entreprenörsrapport – för utförd avloppsanordning
Allmänna uppgifter
Fastighetsbeteckning

Dnr:

Namn på sökanden
Adress
Anläggningen är utförd enligt miljö- och byggnadsförvaltningens beslut

Ja

Nej

Anläggningen färdigställd, datum:

Slamavskiljare eller sluten tank
Storlek (m3):

Fabrikat / modell
Ange utförd
installation

 Pumpbrunn

 Fördelningsbrunn

Förankring av slambrunn

 Larm för pump

Provtagningsbrunn (markbädd)

Efterföljande rening (Ange utformning)
Längd ............m
Infiltrationsyta

Bredd ................. m (ytan av makadam eller sand)

Antal spridarrör .............st
Placering:

Antal luftningsrör ....................... st

I marknivå

Under marknivå.............m

Över marknivå ................... m

Spridningslager fraktion/storlek (mm)
Makadam
12/24

16/32

Antal ……….st

8/16

Tvättad

Ja

Sammanlagd filteryta ..................... m2

Kompaktfilter
Fabrikat / modell ………………………………………………………..
Material 0/8 naturgrus
Förstärkningslager /
markbädd

Material annat……………………………………………………….
Tjocklek ............... cm
Minireningsverk

Annan installerad
avloppsanordning

Kemisk fällning innan slamavskiljning
Annan ……………………………………………………………...
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Nej
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Till Entreprenörsrapporten bifogas bilder som visar följande:
 Insidan av slamavskiljare med T-rör
 Insidan av fördelningsbrunn
 Avloppsanordningens placering på fastigheten
 Infiltrationsytans djup i förhållande till markytan

 Spridningsledare/kompaktfilter
 Förstärkningslagrets tjocklek
 Makadamlagrets tjocklek
 Geoduk

Övriga noteringar eller mindre förändringar i samband med arbetet:

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress.
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter
som framgår ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder.
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Lagringstid - För evigt.
Personuppgiftsansvarig – Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör
behandlingen av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan
också lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken Kommunen/Behandling
av personuppgifter.

Uppgifterna intygas

Underskrift ansvarig entreprenör

Underskrift av den som utfört grävarbete

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Företag

Företag
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