
BILAGA 3, ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILDA 
AVLOPP - MINIRENINGSVERK 
Uppgifter om anläggningen 
Fabrikat: 

Modell:

Förankring:   Ja     Typ av förankring: 
Placeringsdjup       m 

Inställning av kemikaliedosering Flödesstyrt    Förprogrammerat 

Finns larmfunktioner? Ja    Nej 

Vilka händelser utlöser larmet? (t ex fel på kemikaliepump) 

Hur lång tid efter driftsättning tar det 
innan verket fungerar fullt ut?                  månader 

Redovisning av slamhantering 
Tömningsintervall             ggr/år 
Kommer eget omhändertagande av slam 
ske? Ja    Nej 

Hur kommer omhändertagande i så fall 
att ske? (t ex slamtork, filterpåsar) 

Redovisning av kemikaliehantering
Hur ofta behöver kemikalier fyllas på 
och hur stor är åtgången? 

            ggr/år
            åtgång i kg/år 

Varifrån kommer kemikalier att införskaffas? 
 

Ansvarig för den yrkesmässiga installationen och injusteringen 
 leT nmaN

 trOremmuntsoP sserdA
   

 liboM tsop-E

Eventuella diplomeringar: Ja    Bifogas 



Ansvarig för den yrkesmässiga servicen
 leT nmaN

 trOremmuntsoP sserdA
   

 liboM tsop-E

Bifogas

Beskrivning och ritning av verkets alla väsentliga delar för 
reningsfunktionen 

Beskrivning och ritning på ev efterbehandlingssteg 

Installationsprotokoll

Beskrivning av provtagningspunkt och dess placering samt hur 
genomförande av provtagning ska ske. 

Inställningsinstruktion för kemikaliedosering 

Lista över vanliga fel och möjliga åtgärder  

Beskrivning av hur verket hanteras vid frånvaro 

Resultat av provtagning enligt EN-12566-3, där relevanta parametrar 
redovisas (BOD7, tot-P) eller 
Redovisning av resultat från oberoende provtagningar (BOD7, tot-P), 
inklusive provtagningsmetodik, belastning, provtagningspunkt etc. 

Drift- och underhållsinstruktion, inkl. instruktion för efterbehandlingssteg 

Checklista för fastighetsägarens kontinuerliga underhåll inklusive 
provtagningsjournal

Checklista för den yrkesmässiga servicen, (t ex redogörelse över innehåll i 
eventuellt serviceavtal eller motsvarande avtal) och/eller mall för 
servicerapport 
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