Entreprenörsrapport (minireningsverk)
* =obligatorisk uppgift
Miljö- och byggenheten
Box 74, 285 22 Markaryd
mbn@markaryd.se, 0433-720 00
Uppdaterad 2020-04-30

Tillstånd/beslut
Datum*

Diarienummer*

Paragraf*

Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Kontrollpunkter
1. Minireningsverk
Fabrikat*

Modell*

2. Förankring
Finns förankring?*

Ja

Nej

3. Slamavskiljare
Storlek, m3

Typ (märke/tvåkammare/trekammare)

4. Efterpolering
Storlek, m3

Typ (infiltration/markbädd)

5. Larm
Finns larm?*

Ja

Nej

6. Manlucka/Inspektionslucka
Finns manlucka/inspektionslucka?*

Ja

Nej

Om ja, är manlucka/inspektionslucka lätt tillgänglig för inspektion efter avslutat anläggningarbete?

Ja

Nej
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Övriga upplysningar/avvikelser (mer än ett alternativ kan vara aktuellt)
Avloppsanordningen*
Är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut
Är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
Avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på nedanstående punkter
Avvikelser

Fastighetsägare
Förnamn*

Efternamn*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon (även riktnummer) *

E-postadress*

Entreprenör
Företag*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon (även riktnummer) *

E-postadress*

Ansvarig utförare
Förnamn*

Efternamn*

Anläggning färdigställd
Datum*

Underskrift
Entreprenörens underskrift*

Namnförtydligande*
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Observera!
Till entreprenörsrapporten ska alltid bifogas fotodokumentation av viktiga moment i anläggningsskedet.
Varför entreprenörsrapport?
Att fylla i och skicka in denna entreprenörsrapport efter att anläggningen har anlagts är ett villkor för
avloppsanläggningens tillstånd. Först när vi fått in en komplett entreprenörsrapport kan miljö- och
byggenheten betrakta anläggningen som färdig.
För dig som fastighetsägare är entreprenörsrapporten en säkerhet att entreprenören har utfört
anläggningen enligt tillståndet som du fått. Dokumentationen är samtidigt värdefull för framtiden, om
problem skulle uppstå med anläggningen eller vid ägarbyte mm. Avtala därför i förväg med din
entreprenör att fylla och skriva under rapporten och om att ta de bilder som krävs i samband med
anläggandet.
Ifylld rapport och fotodokumentation skickas in senast 3 veckor efter anläggningen slutförts till:
Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd
En underskriven och inskannad version samt foton kan även e-postas till mbn@markaryd.se.
Var noga med att det framgår vilken fastighet som avses.
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