(6)
Teknisk beskrivning för
Slamavskiljare / Markbädd
(efterpolering)
(se vägledning i ”Avlopp på rätt sätt”)

Fastighetsbeteckning:

Slamavskiljare
Fabrikat: __________________________ Modell: ______________________ Våtvolym: ______m
Antal hushåll: ______ (1 hushåll = 5 pers)

Material: _____________________

Slamavskiljare för wc och BDT (3-kammarbrunn)
CE märkt?

Ja

Nej

P märkt?

Ja

Nej

Slamavskiljare för BDT (2-kammarbrunn)
Slambils avstånd: _____m (maximalt 20 m)

Markbäddens utförande
Antal spridningsrör: _______ Bredd mellan: _______ m

Antal uppsamlingsrör: ______

Höjd mellan spridningsrör och uppsamlingsrör: ______ m
Separata rörgravar

Gemensam rörgrav

Gummidukstätad till utsläppsrör

Markbäddens uppsamlingsrör placeras över grundvattenyta: ______ m (minimum 1 m)
Spridningsrör placeras:

På marknivå

Ovan ursprunglig marknivå

Höjd över ursprunglig marknivå efter återfyllnad: _______m

Sand och gruslager
Sandlager Bredd: ______ m

Längd: ______ m

Höjd : ______ m

Singel/makadam runt spridningsrör (minst 5cm över och minst 10 cm under)

Övrigt
Pumpanläggning

Isolering?

Ja

Nej

Fiberduk läggs på singel/makadam innan återfyllnad
Dag och dräneringsvatten leds inte till anläggningen
Avstånd från anläggning till närmaste fastighetsgräns: ______ m (min 4,5 m)
Uppsamlingsrör har utsläpp till:
Grusfilter vid utsläppsrör
(8/16 altternativt 16/32)

Dike
Längd: ______ m

Bäck/Å
Bredd: ______ m

Annat
Höjd: ______ m
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Åtgärder i anslutning till anläggningen
Dikesåtgärder

Dränering

Annat

Om annat beskriv åtgärder:
________________________________________________________________________________

Bilagor som ska bifogas
1. Profilskiss: (genomskärning utsläppsdel), alternativt utförs enligt Naturvårdsverkets faktablad 5
2. Situationsplan: Anläggningens placering redovisas på tomtkarta med byggnader och närliggande
vägar.
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