
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Entreprenörsrapport minireningsverk 

* = obligatorisk uppgift        

Allmänna uppgifter 

Fastighetsbeteckning* 
 

Diarienummer* 
 
 

Sökande* 
 
 

Antal hushåll anslutna* 

Slamavskiljare 

 Ny 

 Befintlig 

Våtvolym(m3)* 

 

Tillverkare och modell* 
 
 

Minireningsverk 

Tillverkare och modell* 
 
 

Finns manlucka/ inspektionslucka?*    Ja 

 Nej 

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

 

 Ja 

 Nej
 

Finns larm?*  Ja 

 Nej 

Finns förankring?*  Ja 

 Nej 

Efterpolering 

Typ* 
 

 Infiltration  Markbädd 

 Annat (ange vad): 

Storlek (m2)* 
 
 

Övrigt 

Serviceavtal är upprättat* 
 

 Ja 

 Nej 
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Intyg på utförande enligt beslut, samt redogörelse för eventuella mindre 

förändringar i samband med arbetet 

Avloppsanläggningen är utförd enligt miljö- och 
byggenhetens beslut?* 

 Ja 

 Nej  

Är utförd helt enligt läggningsanvisningar från 
tillverkaren?*

 

 Ja 

 Nej
 

Datum när anläggningen slutfördes* 
 
 

Mindre förändringar i samband med anläggandet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppgifterna ovan intygas 

Entreprenör/Firma* 
 
 

Namn grävare* 

E-postadress 
 

Telefonnummer 
 
 

Underskrift* 
 
 

Namnförtydligande* 

Datum* 
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Ifylld rapport och fotodokumentation skickas in senast 3 veckor efter anläggningen 

slutförts. 

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. 

Observera!  

Till entreprenörsrapporten ska alltid bifogas fotodokumentation av viktiga moment i 

anläggningsskedet.  

 

 

Skickas till: 
Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten 
Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 
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