
Kvalitetsförsäkran från entreprenör 
och fastighetsägare efter inrättande av 
avloppsanordning 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare Fastighetens adress 

Fastighetsägarens adress Telefon E-post

Entreprenörens namn Telefon E-post

Datum då avloppsanordningen var färdigställd 

Avloppsanordningens utförande 
□ Inga avvikelser, avloppsanordningen är utförd i enlighet med ansökan/anmälan,
myndighetens beslut och tillverkarens anvisningar
□ Avloppsanordningens utförande avviker från ansökan/anmälan, myndighetens beslut eller
tillverkarens anvisningar på följande punkter (beskrivs detaljerat, vid behov i bilaga):

□ Reviderad situationsplan bifogas (obligatoriskt vid ändrad placering)

Foton från anläggningsarbetet (obligatoriskt) 
Antal foton:………………….. □ bifogas med den ifyllda blanketten □ skickas separat 

Rörledningar och anslutningar 

□ Avloppsanordningens rörledningar och anslutningar är fackmannamässigt utförda med
avseende på material, dimensioner, lutning, täthet etc. och på sådant sätt att risken för
sättnings- och belastningsskador minimeras.

□ Typ av ledningsrör: Material……………………...Diameter… ................................... mm 

□ Slamavskiljare har T-rör eller motsvarande anordning för att förhindra slamflykt.

Ronneby kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Postadress 372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 00 
Besöksadress Stadshuset, Karlshamnsvägen 4 
Webbplats www.ronneby.se E-post mbf@ronneby.se 
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Förankring av komponenter 
Följande komponenter i avloppsanordningen har vid installationen förankrats: 

□ Slamavskiljare……………… □ Sluten tank………………□ Annat… .................... (vad) 

Infiltration eller markbädd 

Makadam till spridningslager (ej kompaktfilter): 

Kvalitet… ……….…… Mängd…………………m3 Tvättad?   □ Ja □ Nej

Sand till förstärkningslager (infiltration) eller markbäddsand: 

Kvalitet… ……….…… Mängd… ....................... m3 

Makadam till dräneringslager (markbädd): 

Kvalitet… ……….…… Mängd…………………m3 Tvättad?   □ Ja □ Nej

Spridningsledningarnas lutning ............................... Promille (mm/meter) 

□ Spridningsledningar har minst 5 cm makadam över, minst 10 cm under (ej
kompaktfilter)

□ Geotextil finns ovan spridningslagret
□ Utloppen från fördelningsbrunn har injusterats (om fördelningsbrunn finns)
□ Vattnet pumpas ut till infiltrationen/markbädden (pumpbeskickning)

Minireningsverk 
□ Installationsintyg och intyg om funktionskontroll bifogas.
För återkommande kontroll och service anlitas:

…………………………………………………………………………………. 

Larmanordningar 
Följande larmanordningar finns och har funktionstestats: 

□ Nivålarm för sluten tank
□ Pump för utgående vatten från slamavskiljare
□ Pump för beskickning av infiltration/ markbädd
□ Annat …………………………………………………………………………………… 

Övrig information 

kajar
Överstruket
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Underskrift av entreprenör 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Underskrift av fastighetsägare 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

□ Jag har inget att erinra mot entreprenörens redogörelse
□ Jag har följande invändningar mot entreprenörens redogörelse:

Miljö- och byggnadsnämndens behandling av personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra de myndighetsuppdrag som miljö- 
och byggnadsnämnden sköter. Vi samlar personuppgifterna via din anmälan/ansökan här, e- 
post eller övriga vägar som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i 
våra ärendehanteringssystem. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av 
offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela 
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden, Ronneby kommun. 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 eller raderar dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post mbf@ronneby.se Du når 
vårt dataskyddsombud, Therese Jigsved, Kommunalförbundet Sydarkivera på telefon: 0472- 
39 10 00 eller via e-post: therese.jigsved@sydarkivera.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
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