
Detta dokument är till för att entreprenören (ej fastighetsägaren) intygar att anläggande av renings
verket har skett i enlighet med gällande installationsanvisningar samt för Concleans planering av  
anläggningskontroll. Några av installationsanvisningarna är särskilt utvalda nedan.

I och med ifyllande av detta dokument samtycker vederbörande att Conclean AB har rätt att lagra personuppgifter i enlighet med dataskydds-
förordningen GDPR. (Dataskyddsförordningen GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och har till syfte 
att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter)

UPPGIFTER
Län: Kommun:

Postort: Postnr:

Fastighetsägare: Tel.nr. till fastighetsägare/ansvarig: 

Fastighetsadress: Fastighetsbeteckning:

X koordinater:* Y koordinater:* Antal boende som belastar  
anordningen (ej gäster):

 Permanetboende
 Fritidsboende

Datum för färdigställande: Storlek (pe/hushåll): Körbar väg: 
 Ja            Nej  Järnlock            Plastlock

Eventuellt extra förankringssätt: Pumpbrunn: 
 Ja, före        Ja, efter      Nej

Eftersteg:

 Bädd Graf kassetter,
ange grusfraktion:

 Bädd ”mindre markbädd”,  
ange grusfraktion:

 Stenkista, ange 
grusfraktion:

 Öppet dike
 Klorenhet

 Annat:

* Anteckna koordinater då det kan vara svårt att hitta, tex vid nybyggnad eller fritidsboende

Entreprenören har köpt reningsverket av: Concleans ordernummer: Styrskåpets serienummer:

Kunden vill teckna serviceavtal:  Ja  Nej  Vet ej

Elinstallatör: Namn: Telefon nr:

Vid frågor ring Concleans servicetelefon 010 210 30 00

Entreprenörsintyg 
Vid anläggande av reningsverk från Conclean

Kontakt 
Service: 010 210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se
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UTFÖRANDE

Anläggande

Vatten är uppfyllt till minst hälften i alla kammare/tankar (valfritt)  Ja  Nej

8-16 singel/kross omkring tanken som är självpackande  Ja  Nej

Locket är rent från grus och lera  Ja  Nej

Slangarna mellan styrskåp och verk löper i ett skyddsrör och är monterade i båda ändar  Ja  Nej

Tid och datum har ställts in  Ja  Nej

Ovidkommande vatten tex från regn och backspolning SKA ledas förbi verket  Ja  Nej

Fällningsmedel är påfyllt  Ja  Nej

Slang för dosering är monterad i slanghållare på stosen i verket.  Ja  Nej

Inställningar för dosering är utfört  Ja  Nej

Ventilation
Naturlig ventilation med självdrag över tak föreligger  Ja  Nej

Hindras naturlig ventilation av till exempel pumpbrunn, bädd utan luftingsrör, stenkista  Ja  Nej
 
Kommentar: 

Styrskåpet:       Inomhusskåp    Utomhusskåp

Elen SKA vara påslagen  Ja  Nej

Displayen SKA lysa  Ja  Nej

Tid och datum SKA vara inställt  Ja  Nej

 
Foton
När installationen är klar ska foton av reningsverket (så att slangar och hållare av kemdunk syns) samt styrskåp, skickas via 
service@conclean.se. Glöm inte att ange avsändare och var verket är installerat.

Områden som Conclean behöver förbättra, tex tydligare anvisningar för något moment:

ENTREPRENÖRENS UNDERSKRIFT (grävfirman)

Underskrift och datum Telefonnummer

Namnförtydligande Email

Firmanamn

V
i reserverar oss för ändringar i teknisk data sam

t ev. tryckfel.
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Skicka in snarast via mail eller post: 
service@conclean.se 

Conclean AB, Serviceavdelningen 
Importgatan 48, 602 28 Norrköping
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