Enskild avloppsanläggning, entreprenörens besiktningsunderlag
* Obligatoriska fält

Dina uppgifter
Personnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
E-post*
Telefon*
Mobil

Information om personuppgiftsbehandling
Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för "Enskild avloppsanläggning,
entreprenörens besiktningsunderlag" (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter
som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt ärendesystemet EDP Vision. Dina personuppgifter kommer
hanteras av Myndighetsserviceavdelningen.
Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har
lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsservicenämnden.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns
på www.vellinge.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00.
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Information
Fastighetsbeteckning
Entreprenör
Sökande
Telefon (entreprenör)

Uppgifter om anläggning
Nyanlagda komponenter
Slamavskiljare

Pumpbrunn

Sluten tank

Annan

Om annan, ange vad
Markbädd
Tät

Öppen

Upphöjd
Infiltration
Förstärkt

Öppen

Upphöjd

Allmänt
Om gamla brunnar är uppgrävda, alt igenfyllda - konstaterad grundvattennivå (i meter)
Vid avvikelse från tillståndsbeslut med tillstånd från mijökontoret. Datum för ärende
Har fastighetsägaren fått skötselinstruktioner? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

Leverantör av grus
Elektriker

Skyddsavstånd
Skyddsavstånd till vattentäkt
> 20 m (tät markbädd)
> 10 m (täthetsprovade ledningar)

> 50 m (efterföljande rening)
> 20 m (icke täthetsprovade ledningar)

> 20 m (slamavskiljare/sluten tank)
Övriga skyddsavstånd
> 10 m mellan reningsanläggning och recipient

Annat

Om annat, ange vad
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Pumpbrunn/pump
Diameter i millimeter
Material

Icke skärande pump

Backventil

Tät anslutning till fördelarbrunn

Ingen risk för spolning direkt i spridarledning

Slamavskiljare
Brunn
Trekammarbrunn

Annan

Om annan, ange typ och volym i m3
Ny eller befintlig slamavskiljare? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ny

Befintlig

Ny anläggning
Tillverkare
Material

Befintlig anläggning
Information
Slamavskiljaren är hel och tät

T-rör i plast

Försedd med tungt, alt. låst lock

Förankrad

Ledningar
PEM-slang, dimension i millimeter
Markrör PVC, dimension i millimiter
Tät anslutning till fördelningsbrunn? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
Annat
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Sluten tank
Volym i m3
Tillverkare
Material
Försedd med larm? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

Infiltration
Utförd enligt typritning, yta i m2
Tvättad singel (4-8 millimeter) i m3
Tvättad makadam i m3
Markbäddssand i m3

> 300 mm markbäddssand

Luftarna är placerade enligt typritning

Huvar på luftarna

Geotextil

Prefabricerade spridarledningar

Öppen markbädd
Utförd enligt typritning (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

Yta i m2
Tvättad singel (4-8 millimeter) i m3
Ange markbäddssand typ A (0,5-4 millimeter) i m3

>500 millimeter markbäddssand typ A
Ange markbäddssand typ B (0,2-1 millimeter) i m3

>1000 millimeter markbäddssand typ B
Tvättad makadam i m3
Information
Korrugerad plast som avdelare

Geomembran (gummiduk)

Erosionsskydd (betongplattor) x 2

Dränhål (Ø 5 mm) i botten av inloppsröret

Rörlig spridare

Vallar utan risk för erosionsskador

Infiltrationsyta plan, alt. något konkav
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Brunnar
Fördelningsbrunn:
Diameter
Material
Fördelningstyp

Inspektionsbrunn:
Diameter
Material
Finns rensbrunn? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

Om ja, vilket antal?

Konventionell markbädd
Utförd enligt typritning? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

Yta i m2
Tvättad singel (4-8 mm) i m3
Markbäddssand i m3
Tvättad makadam i m3

Geotextil

Geomembran (gummiduk)

Prefabricerade spridarledningar

Luftarna är placerade enligt typritning

Huvar på luftarna

Fosforreduktion
Biofilterdike

Översilning

Våtmark/damm

Fosforfälla

Tillverkare
Material
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Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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