UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista
(sidan 2) ska fyllas i under utförandet av
avloppsanläggningen. Hela kontrollplanen
ska sedan skickas till miljöenheten.

KONTROLLPLAN
anläggande av BDT-filter
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon/mobil

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av bostad

Permanenthus

Fritidshus

Typ av avloppsanläggning
BDT-filter, fabrikat, beteckning

Volym liter

Kapacitet liter/dygn

Tillståndsbeslut
Datum för beslutet

Diarienummer/Beteckning

Avvikelser

Ja

Nej

Ange avvikelser

Utförande
Anläggningsarbetet är utfört av

Entreprenör

Entreprenör, namn

Anläggningen tas i bruk

Sökande

Kontaktperson, namn
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Telefon/mobil

E-post

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i Bygg och miljö Sala-Hebys dataregister. Detta är
nödvändig för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras på enheterna,
lämnas efter skriftlig begäran till Bygg och miljö Sala-Heby.

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista

OBS! Vid kursiverad stil ska momentet fotodokumenteras
Administrativa kontrollpunkter
Kontroll (JA/ NEJ)

Signatur

Anmärkning

Kontroll (JA/ NEJ)

Signatur

Anmärkning

Signatur

Anmärkning

Avloppsanläggningen är placerad enligt
situationsplan och anlagd enligt beslutat
tillstånd
Miljöenheten har kontaktats vid eventuell
ändring från beslutat tillstånd

Allmänna kontrollpunkter
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan
yttertak (ej vacuumventil)
Endast avloppsvatten från BDT är anslutet

Kontrollpunkter för ledningar och BDT filter
Kontroll (JA/ NEJ)

Installation av BDT filtret har skett enligt
tillverkarens anvisningar
Utloppet är placerat enligt situationsplan
Instruktioner, skötselråd och liknande har
lämnats över till sökanden

Underskrift
Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående
kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det
ändamål som blanketten avser.
Ort och datum
Kontrollansvarigs namnteckning

Namnförtydligande
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Kontrollplanen skickas till: Bygg och miljö Sala-Heby, Box 304, 733 25 Sala

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i Bygg och miljö Sala-Hebys dataregister. Detta är
nödvändig för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras på enheterna,
lämnas efter skriftlig begäran till Bygg och miljö Sala-Heby.

