
Anlægsnummer:                   (står i teknikkassen)

Anlægsstørrelse:     5 PE    10 PE    15 PE    20 PE    30 PE

Anlægstype:     SO    SOP

Krav om fosforfjernelse:     JA    NEJ
 

Anlægsejer:    

Anlægsadresse:    

Evt. stednavn:    

Postnr.: ________ By:     

Kommune:      

Telefon:     

E-mail:      

 

Fakturaadresse:    

Evt. stednavn:    

Postnr.: ________  By:   

Kommune:   

Kloakmester:    

Adresse:    

Evt. stednavn:    

Postnr.: ________  By:   

Kommune:    

Telefon:    

E-mail:   

Antal personer på anlægsadressen:  ______      Det samlede vandforbrug pr. år: ____ m3

Dato for anlæggets igangsættelse: ________________________________

På SOP-anlæg er kloakmesteren, der står for installationen, ansvarlig for at sørge for påfyldning af kemikalier til 
fosforfjernelse (PAX) svarende til et års forbrug ved igangsættelse af anlægget.

_________________________                             _________________________ 
       Ejer, dato og underskrift          Kloakmester, dato og underskrift

     __________________________ 
                 Uponor Infra, dato og underskrift

Udfyldes kun hvis afvigelse fra anlægsadresse

Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn  
for WehoMini renseanlæg
 
Udfyldes, underskrives og sendes til Uponor Infra A/S inden anlæggets igangsættelse.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1444 af 11/12-2007 er det et krav at et minirenseanlæg ved etablering er omfattet af 
fabrikantens kontrolordning. Hvad dette årlige kontroleftersyn omfatter, samt prisen for det, står på næste side.

Evt. placering på grunden:
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Hvad omfatter det lovpligtige, årlige kontroleftersyn?

Én gang om året vil en Uponor Infra-certificeret tekniker komme uanmeldt for at kontrollere at alt i anlægget 
fungerer, som det skal. Det indbefatter kontrol af pumpe, blæser/kompressor, beluftning, returskyl, styring 
samt udtag af vandprøve til analyse. På anlæg, der renser for fosfor, bliver paxpumpe/paxdosering kontrolleret 
og der bliver påfyldt fosforfældningsmiddel (PAX).

Herudover er minirenseanlægget omfattet af Uponor Infras alarmservice. Ved en opstået alarm ydes service 
inden for 24 timer, undtagen weekender og helligdage.

Pris for årligt kontroleftersyn, pr. 01/07-2015

Anlægsstørrelse (antal PE) Pris for service Pris for fosforfældningsmiddel*
 5 PE 1.165,00 575,00
 10 PE 1.480,00 955,00
 15 PE 2.075,00 1.335,00
 20 PE 3.075,00 1.720,00
 30 PE 3.660,00 2.100,00

*) Påfyldning af fosforfældningsmiddel er obligatorisk for SOP-anlæg.

Priserne er ekskl. moms og kan reguleres af Uponor Infra.

Det første kontrol/serviceeftersyn bliver udført et år efter anlæggets igangsættelse.
Herefter bliver det udført en gang årligt med udgangspunkt i seneste besøg. Af praktiske årsager kan service 
blive udført op til to måneder før eller efter den beregnede dato.

Flere kontrolbesøg kan komme på tale ved ekstra kontrol af spildevandsanalyser.

Det årlige kontroleftersyn bliver først faktureret, når det er udført.

Garanti
Deres WehoMini renseanlæg er omfattet af 2 års lovpligtig reklamationsret under forudsætning af, at 
Uponor Infra modtager aftalen om lovpligtig kontroleftersyn senest 30 dage efter anlæggets igangsættelse.

WehoMini-renseanlægget skal etableres og igangsættes af en autoriseret kloakmester.

WehoMini-renseanlægget skal benyttes i overensstemmelse med driftsvejledningen, dvs. at:

1) det ikke til daglig bruges af flere personer, end det er dimensioneret til

2) der ikke ledes større mængder vand til anlægget, end det er dimensioneret til, dvs. 150 liter pr. 
person i døgnet

3) der kun tilføres almindeligt husspildevand til anlægget

4) anlægget ikke tilføres væsker/kemikalier, som efter dansk lovgivning skal bortskaffes via den 
kommunale affaldsordning

5) lufttilførsel samt udløb ikke tilstoppes af blade, jord el. andet

6) bundfældningstanken tømmes iht. foreskrifter
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