UTFÖRANDEINTYG
SMÅ AVLOPP - INFILTRATION

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöenheten
Storgatan 8B
314 80 Hyltebruk

Upplysning: Installationsintyg ska fyllas i av
entreprenören under utförandet av avloppsanläggningen och sedan skickas till
samhällsbyggnadskontoret. De anläggningsdelar
som markerats med x ska fotoredovisas.

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Delegationsbeslut (nummer och datum)

Datum för installation av avloppsanläggningen

Entreprenör
Namn

Telefon (dagtid)

E-postadress

Härmed intygas att avloppsanläggningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)
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 följande punkter:
Ange avvikelse:

Ansvarig utförares underskrift
Datum

Företag

Namn

Underskrift

Sökandes utlåtande och underskrift
Jag godtar den ansvarige utförarens redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt
konsumenttjänstlagen

Jag har följande invändning mot den ansvarige utförarens redogörelse:

Datum när anläggning tas i bruk

Datum

Namn

Underskrift

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 växeln
Fax 0345 – 181 90

sbk@hylte.se
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Utförandeintyg - infiltration
1. ALLMÄNT
Intyget gäller:

Vattentoalett + BDT-vatten

BDT- vatten
Ja/Nej/Ej aktuellt

Anläggning placerad enligt tillstånd

Foto
x

Tilloppsledning ventilerad över tak
Kontroll har skett att dag-, dränerings- eller
poolvatten inte går till avloppsanläggningen
2. SLAMAVSKILJARE, PUMP, FÖRDELNINGSBRUNN
Slamavskiljare, volym ____ m3
Slamavskiljare, förankrad
Slamavskiljare, P-märkt
Slamavskiljare, T-rör monterat

x

Slamavskiljare med fosforfällning installerad

x

Anläggningen har pump
Pumpen har larm

x

Fördelningsbrunn finns

x

Trycksatt system
3.

INFILTRATION

Schaktbotten helt plan och horisontell

x

Spridningsledningar lagda med lutning 5 – 10
promille (0,5 – 1 cm/m)
Spridningsledningar ____ x ____ m

x

Avstånd mellan spridningsledningar
_____m; Infiltrationens yta ____ m2

x

Luftningsrör monterade, minst 0,3 m över
markytan

x

Upplyft infiltration
Avskärande dränering lagd på ____ m djup

x

Biomoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar
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44¤¤

1. Jordåterfyllnad
Tjocklek:______cm
2. Fiberduk lagd:

1

Ja

2

4

3

Nej

3. Spridningslager består av:
Tjocklek:_______cm

5

Kornstorlek:______mm
4. Schaktbottens djup i förhållande
till ursprunglig markyta är _____ cm
5. Eventuellt förstärkningslager
består av:
Tjocklek: ______cm
Kornstorlek: _______mm
4. SLUTEN TANK
Sluten tank för vattentoalett
Sluten tank för vattentoalett och BDT-vatten
Sluten tank för urin
Ja/Nej/Ej aktuellt

Foto

3

Volym ______ m

Anläggningen placerad på friktionsgrus

x

Anläggningen förankrad i berg eller betong
Luftningsanordning finns
Inspektionslucka finns
Nivålarm installerat

x

5. EVENTUELLA KOMMENTARER
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Personuppgiftshantering, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din
verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på kommunen@hylte.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt
kontaktcenter, på telefon: 0345-180 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
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