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Verksamhetsområde miljö och bygg
Blankettanvisning

Kontrollplanens checklista (sidan 2) ska fyllas i under
utförandet av avloppsanläggningen. Sedan ska den
skickas in enligt adressen bredvid. Observera att en
särskild blankett ska fyllas i för polersteget.

Skickas till:

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer dagtid

Mobilnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av bostad

 Permanentbostad

 Fritidshus

Typ av avloppsanläggning
Minireningsverk, fabrikat, beteckning
Dimensionering

Slamvolym, m2

Utsläpp till

Diarienummer/beteckning

Avvikelser

Tillståndet/Anmälan
Datum för beslutet

 Ja

 Nej

Ange avvikelser

Utförande
Anläggningsarbetet är utfört av

 Entreprenör

Entreprenör, namn

 Sökande

Kontaktperson, namn
Telefon

E-postadress

Hemsida

E-post

Ludvika kommun

www.ludvika.se

samhallsbyggnad@ludvika.se

Organisationsnr

212000-2270

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

771 82 Ludvika

Carlavägen 24
771 30 Ludvika

0240-860 00

0240-810 26

467-5088
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Kontrollplan för minireningsverk – checklista
OBS! Vid kursiverad stil ska momentet fotodokumenteras
Administrativa kontrollpunkter
Kontroll (Ja/Nej)

Signatur

Anmärkning

Kontroll (Ja/Nej)

Signatur

Anmärkning

Signatur

Anmärkning

Beslutet om godkännande har
kontrollerats för eventuella
ändringar av inlämnad projektering
Anmälan har gjorts till miljö och
bygg vid avsteg från godkänd ritning
Miljö och bygg har kontaktats för
besiktning minst två dagar förväg
Allmänna kontrollpunkter
Avloppsluftning i byggnad är dragen
ovan yttertak (inte vakuumventil)
Dränerings-, tak-, och dagvatten är
inte anslutet till anläggningen
Kontrollpunkter för ledningar och minireningsverk
Kontroll (Ja/Nej)
Marken under in- och
utloppsledningen till reningsverk
har packats
Ledning före reningsverket lutar
minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta
skarvar
Installation av reningsverket har
skett enligt tillverkarens anvisningar
Förankring har skett enligt
tillverkarens anvisningar
Underskrift
Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt viet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är
utförda.
Ort och datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök
www.ludvika.se/gdpr

