Entreprenörsrapport - Markbädd

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Tillstånd/Beslut
Datum

Diarienummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Organisations-/Personnummer*

Ägare (namn)

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon (dagtid)

Postort

E-postadress

Entreprenör
Företagsnamn

Ansvarig Utförare

Utdelningsadress

Postadress

Telefon (dagtid)

E-postadress

Kontrollpunkt 1 - Slamavskiljare
Fabrikat och modell

Material
Plast/Glasfiber
Betong
Annat material

Förankring
Ja
Nej
Om ja, ange hur

Våtvolym

Postort

Kontrollpunkt 2 - Pumpanläggning
Finns pumpanläggning
Ja, Pumpbrunn
Ja, pump i slamavskiljare
Nej
Fabrikat på pumpbrunn

Larm
Ja
Nej

Kontrollpunkt 3 - Fördelningsbrunn
Finns fördelningsbrunn
Ja
Ja, inbyggd i slamavskiljare
Nej
Fabrikat på fördelningsbrunn

Kontrollpunkt 4 - Markbädd på burk
Justerbart utlopp
Ja
Nej
Volym

Fabrikat och modell

Förankring
ja
Nej
Om ja, beskriv hur

Kontrollpunkt 5 - Bädd
Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggninstillfället

Spridningsledningens diameter

Avluftare

Antal

Länd per ledning

Ja
Nej
Antal avluftare

Uppsamlingslednngens diameter

Antal

Avluftare
Ja
Nej
Antal avluftare

Kontrollpunkt 5 - Bädd forts.
Tätskikt
Ja, med gummiduk
Nej
Annat tätskikt

Bäddens längd

Bäddens bredd

Spridningslager
Makadam/singel
Modul, typ
Tjocklek

Fraktion

Markbäddslager
Tjocklek

Fraktion

Eventuellt materialavskiljande skick
Tjocklek

Fraktion/Typ

Dräneringslager
Tjocklek

Fraktion

Täckning

Typ av markisolering

Tjocklek

Längd per ledning

Kontrollpunkt 6 - Dränering
Avskärande dränering uppströms bädden
Ja
Nej
Avstånd från bädden

Djup

Kontrollpunkt 7 - Kompletterande rening
Kompletterande rening för reduktion av fosfor
Ja
Nej
Typ av rening

Fabrikat

Kontrollpunkt 8 - Efterbehandling
Finns efterbehandling
Ja
Nej
Om ja, beskriv hur

Övriga upplysningar/Avvikelser
Avloppsanordningen (fler än ett alternativ kan fyllas i)
är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan om meddelat beslut
är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut en punkter angivna nedan
avviker från tillverkarens läggningsanvisning enligt beskrivning nedan
Avvikelser
Anläggningen färdigställdes (ååååmmdd)

Bifogade handlingar
Foto på platsen

Eventuell ytterligare information

Anläggningen färdigställd
Datum

Anläggningen beräknas tas i bruk (månad+år)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. 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 epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

