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Intyg utförd avloppsanläggning
Bygg- och miljönämnden
Fyll i intyget tillsammans med entreprenören. Observera att foton ska tas medan det grävs.
Fält med kamerasymbolen visar vad som ska fotograferas.

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Datum för färdigställande

Sökandes namn

Telefonnummer

Entreprenör
Namn

Telefonnummer

Allmänna kontrollpunkter
Intyget gäller avloppsanläggning med anslutet

WC

BDT (Bad-disk och tvätt)

Placering enligt inlämnad situationsplan

Ja

Nej

Är dränerings- tak och/eller dagvatten anslutet till anläggningen

Ja

Nej

Mark- och grundvattenförhållanden
Nivå som grundvattnet bedöms ligga på när det är som högst
Läggningsdjup från markyta till schaktbotten

meter under markytan
meter (foto som visar djupet, tex med tumstock)

Markens infiltrationskapacitet är bedömd utifrån

siktanalys

LTAR-test

egen uppskattning

Markens infiltrationskapacitet är bedömd

god

behöver förstärkas

går inte att infiltrera

Slamavskiljare
Befintlig

Ny

Volym

m3

Fabrikat

T-rör monterat

Pumpning
Pump installerad
Ja
Nej

Pumpning till
fördelningsbrunn

spridarledning

Fördelningsbrunn
Befintlig

Ny

Saknas

Infiltration (Foto av spridarrör med luftning samt täckningen, 2 bilder)
Antal spridarrör

Längd

m

Avstånd mellan spridarrör

Schaktbredd

m

Är infiltrationen utförd med förstärkningslager under spridnings/makadamlagret?
Tjocklek på förstärkningslagret

cm

Ja

Kornstorlek på förstärkningslagret

Nej
mm

Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in
personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem.
E-postadress:
Postadress
Besöksadress
Telefon, kundtjänst
kundtjanst@skelleftea.se
Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 7
0910-73 50 00
Hemsida:
Samhällsbyggnad
www.skelleftea.se
931 85 Skellefteå
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Intyg utförd avloppsanläggning
Infiltration med kompaktfilter/biomoduler
Fabrikat
Förstärkningslager?

Antal
Ja

Nej

Tjocklek på lagret

Yta förstärkningslager

m

x

Kornstorlek på förstärkningslagret

Infiltrationsytans storlek under biomodulerna har bestämts med siktanalys eller LTAR-test
Täckning av spridningslager

m

Geotextil

Makadam fri från stenmjöl har använts

Ja

mm
Ja(bifoga resultat)

Nej

Annat:
Nej

Markbädd (Foto av uppsamlingsrör, markbäddssand, spridarrör med luftningsrör samt täckningen, 4 bilder)
Vanlig markbädd
Antal spridarrör :

Längd

Avstånd mellan spridarrör

m

m

Schaktbredd

m

m

kornstorlek

mm

Antal uppsamlingsledningar
Markbäddssand, tjocklek

Kornstorlek i övergångslager mellan sandbädd och uppsamlingsledningar

mm

Markbädd med kompaktfilter/biomoduler
Fabrikat

Antal

Tjocklek på sandlagret

m

Kornstorlek på sandlagret

Typritning/läggningsanvisning på utförandet har bifogats intyget:

mm
Ja

Ytan

x

m

Nej

Antal uppsamlingsledningar
Täckning av spridningslager
Geotextil
Annat, ange:
Markbädden är tätad med duk
Utloppsbrunn installerad
Ja
Nej

Makadam fri från stenmjöl har använts
längst ned mot schaktbotten

utmed schaktväggarna

Utloppet leds till

Avloppsanläggningens utförande
Avloppsanläggningen är utförd enligt bygg- och miljönämndens beslut
Ja
Nej med dessa avvikelser:

Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Fastighetsägarens/sökandens underskrift

Entreprenörens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ja

Nej

