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ENTREPRENÖRSRAPPORT 
gällande minireningsverk 

 
Insändes till: 
 
Samhällsenheten 
Box 100 
796 22 Älvdalen 
kommun@alvdalen.se 

 
  
Tillstånd/Beslut Datum 

      

Paragraf 
      

Diarienummer 
      

 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning (Obligatoriskt fält) 
      
Fastighetsägare (Obligatoriskt fält) 
      
Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 
      

Telefon mobil 
      

 

Entreprenör 
Företagets namn 
      

Ansvarig utförare 
      

Utdelningsadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 
      

Telefon mobil 
      

Kontrollpunkter 
Fabrikat 
      

Modell 
      

Förankring finns Ange hur 

 Ja       
 

 Nej 
Slamavskiljare, storlek (m3) 
      

Typ, (märke/tvåkammare/trekammare) 
      

Efterpolering, storlek (m3) 
      

Typ (infiltration/markbädd) 
      

Larm finns 

 Ja 
 

 Nej 
Manlucka/Inspektionslucka finns 

 Ja  
 

 Nej 
Manlucka/Inspektionslucka är lätt tillgänglig för inspektion efter avslutat anläggningarbete 

 Ja    Nej 
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Övriga upplysningar/avvikelser 
 
Mer än ett alternativ kan vara aktuellt 

Avloppsanordningen  

 är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut 
 

 är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren 
 

 avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på nedanstående punkter 

 

Anläggning färdigställd 
Datum 
      

 
Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)1. Dina personuppgifter 
används för att behandla din ansökan/anmälan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används 
eller vill att de skall ändras, är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Samhällsenheten. 

 Entreprenörens underskrift 
Datum 
      

Namnunderskrift Namnförtydligande 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Fram till dess behandlas uppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PuL). 
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