(8b)
Teknisk beskrivning för
minireningsverk med
efterpolering
(se vägledning i ”Avlopp på rätt sätt”)

Fastighetsbeteckning:

Minireningsverk
Fabrikat: ______________________ Modell: ______________________ Våtvolym: ______m
Antal hushåll: ______ (1 hushåll = 5 pers)
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Material: _____________________

Slambilens avstånd: __________m (maximalt 20 m)

Typgodkänd

Reningsteknik
Kemisk fällning

Biologiskt filter

Fosforfilter

Annat: __________________________________________(Bifoga fabrikantinformation)

Reningseffekt
Fosfor __________%

Kväve __________%

Bod7__________%

Test eller provningsresultat bifogas

Avloppsvattnet leds efter rening till:
Efterpolering : infiltration eller markbädd enligt tillverkarens anvisningar
Efterpolering : infiltration eller markbädd som beskrivs på respektive teknisk beskrivning 4 eller 6
Enkelt grusfilter till dike* Längd ______ m Bredd ______ m Höjd ---___
(8/16 alternativt 16/32)
* Endast i undantagsfall, samråd med miljökontoret

Övrigt
Dag och dräneringsvatten leds inte till anläggningen
Anläggningen luftas ovan taknock
Finns pumpanläggning?

Ja

Nej

Avstånd från anläggning till närmaste fastighetsgräns: ______ m (minimum 4,5 m)

Åtgärder i anslutning till anläggningen
Dikesåtgärder

Dränering

Annat

Om annat, beskriv åtgärder:

___________________________________________________________________

Drift och skötsel
Finns drift och skötselinstruktion?

Ja

Nej

Kan utgående vatten provtas?

Ja

Nej

Kommer skötselavtal att tecknas?

Ja

Nej

Ansvarig för anläggningen skötsel och underhåll: (endast om annan än sökanden/fastighetsägaren)

___________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________

Bilagor som ska bifogas
1. Situationsplan: Anläggningens placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar etc
3. Teknisk beskrivning för efterpolering inklusive ritning:
4. Efterpolering enligt fabrikantens anvisningar :

4 eller
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Ritning bifogas

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering
av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till
vårt Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du tillsynsmyndigheten Datainspektionen
telefon 08-657 61 00. Se även www.datainspektionen.se/kontakta-oss
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