Bygg- och miljöavdelningen

Kontrollplan avloppsanläggning
Uppgifterna nedan ska fyllas i, gärna tillsammans med entreprenören och skickas sedan till bygg- och
miljöavdelningen när anläggningen är färdigställd.
Kontrollpunkter markerade med

ska fotodokumenteras

Sökande
Fastighetsägare

Person nr/org nr

Hemadress

Tfn (bostad)

Postnr/Ort

Tfn (mobil)

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Uppfyller anläggningen bygg- och miljönämndens beslut?
Är avloppsanläggningen utförd enligt den tekniska beskrivningen och situationsplan som låg till grund
för bygg- och miljönämndens handläggning av ärendet?

□ Ja

□ Nej

Om Nej, ange avvikelserna på särskilt papper och bifoga redovisningen.

Kommentarer:__________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Anläggningen togs/tas i bruk:___________________________________________________________

Postadress
Bygg- och miljöavdelningen 840 60
Bräcke kommun

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00

E-post
bygg-miljonamnden@bracke.se

Bygg- och miljöavdelningen

Kontrollplan avloppsanläggning
Allmänna kontrollpunkter

Kontroll
(Ja/Nej)

Sign

Kontroll
(Ja/Nej)

Sign

Anmärkning

Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej
vakuumventil)
Dränerings-, tak- och dagvatten är ej anslutet till anläggningen
Backspolningen från eventuell dricksvattenrening är ej ansluten
till anläggningen

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare,
fördelningsbrunn, sluten tank och urintank.

Anmärkning

Slamavskiljaren är typgodkänd, är försedd med T-rör
och är förankrad
Marken under in- och utloppsledning till
slamavskiljaren har packats
Ledning före slamavskiljare lutar mins 10‰ (1 cm/m) och har
packats
Slamavskiljaren är lagd enligt tillverkarens anvisningar
Nivåpipor och överfyllnadslarm till eventuell pump, sluten tank
och/eller urintank är rätt monterad
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justeras för
jämt flöde
Övrigt
Översiktsbild för att se placeringen på anläggningen i förhållande till huset

Bifogad bilaga
Bilaga A
Infiltration

Bilaga B
Markbädd

Undertecknad intygar att lämnade uppgifter är riktiga
Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL)
Datum

Postadress
Bygg- och miljöavdelningen 840 60
Bräcke kommun

Namnteckning

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Namnförtydligande

Telefon
0693-161 00

E-post
bygg-miljonamnden@bracke.se

Bygg- och miljöavdelningen

Kontrollplan avloppsanläggning
BILAGA A

INFILTRATIONSANLÄGGNING

Kontroll
(Ja/Nej)

Sign

Anmärkning

Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, och med
rätt lutning (foto med mätsticka)
Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam
8-16 mm, 16-32 mm eller av natursingel 8-24 mm.
Spridningslagrets tjocklek under spridningsledning
är:……………………cm
Spridningslagrets tjocklek ovanför spridningsledning
är:……………………cm
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰

Spridningsrören är försedda med hål på
undersidan och avslut med luftning
Återfyllnaden är………………….cm
Marken ovan infiltrationen är utformad så att avrinning
av ytvatten underlättas
Infiltrationen består av biomoduler som är lagda enligt
tillverkarens anvisningar
Antal spridningsledningar:……………
Längd på spridningsledningarna:……………
Avstånd mellan parallella spridningsledningar är:
……………… cm
Fiberduk är lagd före återfyllnad

Endast vid förstärkt infiltration:
Förstärkningslager består av………….cm sand
Kornstorleken är:…………….mm

Postadress
Bygg- och miljöavdelningen 840 60
Bräcke kommun

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00

E-post
bygg-miljonamnden@bracke.se

Bygg- och miljöavdelningen

Kontrollplan avloppsanläggning

BILAGA B

MARKBÄDD

Kontroll
(Ja/Nej)

Sign

Anmärkning

Schaktbotten är förlagd på rätt nivå och med
rätt lutning (foto med mätsticka)
Markbädden är utförd med tätskikt om så
angivits
Dräneringsledningarna är lagda med lutning enligt
ritning
Dräneringsledningarna är försedda med luftning
Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn
Det är nivåskillnad mellan in- och utlopp för att
möjliggöra provtagning av rinnande vatten
Utloppsrörets mynning (dike e dyl.) är fri från hinder
Utloppsröret avslutas i makadamlager
Spridningsledningarna är lagda med lutning 5-10 ‰
Antal spridningsledningar:…………………….
Längd på spridningsledningarna……………….
Spridningsledningar med hål på undersidan och
avslut med luftning
Materialskiljande skikt är lagt ovan spridningslagret och
dräneringslagret
Spridningslager, tjocklek:…………………..
Makadam

Naturgrus

Kornstorlek…………………….
Markbäddsandens tjocklek:……………….cm
Kornstorlek:……………………
Övergångslager mellan markbäddssanden och
spridningslagret
Återfyllnaden är………………….cm
Totalt djup på anläggningen:……………….meter
Postadress
Bygg- och miljöavdelningen 840 60
Bräcke kommun

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00

E-post
bygg-miljonamnden@bracke.se

Bygg- och miljöavdelningen

Kontrollplan avloppsanläggning

Postadress
Bygg- och miljöavdelningen 840 60
Bräcke kommun

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00

E-post
bygg-miljonamnden@bracke.se

