Välkommen som kund hos oss!
Bifogat finns ett avtal som du godkänner med e-signering.
Om anläggningsansvar
Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare
enligt lagen. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt
avlopp uppfyller lagens krav. Du ska också sköta och underhålla din anläggning,
samt löpande kontrollera att den fungerar. Den entreprenör som anlitats för att
anlägga avloppet har ansvaret gentemot dig att utföra arbetet på ett fackmässigt
sätt och tillvarata dina intressen.
Har du tecknat ett serviceavtal så får du besök av en servicetekniker en/några
gånger om året enligt avtalet. Teknikern utför service enligt protokoll. Egentillsyn
utför du enligt avtalets intervall. Dessa utför du enklast i vår app där det även finns
beskrivning på hur de utförs.
Har du tecknat ett avtal för lågbelastat fritidsboende så får du besök av tekniker
vartannat år. Teknikern utför service enligt protokoll. Egentillsyn utför du enligt
avtalets intervall. Dessa utför du enklast i vår app där det även finns beskrivning på
hur de utförs.
Om du som ägare har lås på locken, vägbom eller har flyttat automatikskåpet
För att Kingspan BAGA ska kunna utföra åtaganden måste vi ha tillgång till
anläggningen. Nycklar till lås, koder eller andra låsanordningar måste delges
Kingspan BAGA. Annan placering av automatikskåpet (t.ex i garage eller källare)
måste meddelas Kingspan BAGA. Vägen till anläggningen ska vara farbar (snöröjd
vintertid).
Tilldelad servicetekniker (för dig med serviceavtal)
I Kingspan BAGAs miljöarbete finns ett mål att minska på transporter och
koldioxidutsläpp. Det innebär att vi effektiviserar våra serviceentreprenörers
verksamhetsområde så mycket vi kan genom reseoptimering.
Viktigt om ventilation
En avloppsanläggning kräver en god ventilation för att fungera optimalt. Eventuella
odörer och fuktig luft ska ventileras bort och den biologiska processen ska ha syre
för att trivas. En normal ventilation går via din avloppsstam, genom huset och upp
över taknocken. Den ventilationen ska verifieras av anläggande entreprenör. Skulle
ventilationen vara bristfällig kan det uppstå icke önskvärda problem med både
processen och med utrustningen, samt odör runt anläggningen.

Din anläggning måste skötas om!
För att du skall få en så driftsäker anläggning som möjligt behöver följande utföras:
Under de första 6-8 veckorna startar en biologisk process i ditt anläggning. Efter
denna period startar man dosering av sk. flockningsmedel. Flockningsmedlet
kräver en injustering som finns beskriven i den manual du fick av entreprenören/
anläggaren vid installationen.
Om du har tecknat ett serviceavtal med oss kan serviceteknikern leverera
flockningsmedel på servicebesöket. Meddela oss om du vill att vi alltid levererar
detta vid service - vi kan leverera din årsförbrukning. Flockningsmedel går att
beställa via appen.
Som uppföljning av funktionen i din anläggning ska du utföra Egentillsyn av
anläggningen några gånger om året. Det är en regelbunden kontroll på att allt ser
ut och fungerar som det ska. Egentillsyner utförs om anläggningen är belastad.
Dessa utför du enklast i vår app där det även finns beskrivning på hur de utförs.
Medföljande villkor för processgaranti beskriver vad du bör tänka på och vilka
förutsättningar som gäller för att anläggningen ska fungera optimalt.
Kingspan BAGAs kund-app
Sedan 2009 har vi levererat anläggningar med mobilt larm. Våra kunder får SMS
om behov av påfyllning av flockmedel behövs eller om någon pump eller givare
inte längre fungerar. Det har vi nu samlat i en app med många andra funktioner
än bara larm.
Med vår kund-app kan du som kund sköta dialogen med Kingspan BAGA
angående din anläggning. Antingen genom att skicka och ta emot meddelanden
eller telefonsamtal genom appen. Protokoll från utförd service kommer direkt i
appen och kan enkelt med en knapptryckning vidarebefordras till kommunen.
Protokoll för egentillsyn förs direkt i appen, och både dokument och meddelanden
kan kompletteras med bilder om så behövs. Vår förväntan är att det ska underlätta
för kunden att ha allt samlat digitalt. Du får på ett enkelt sätt all dokumentation
och historik samlad på ett ställe. Det gäller även för dig som har en anläggning
utan SMS-funktion.
Vid behov av vidare information eller frågor kontakta Kingspan BAGA Support tel.
0455-61 61 50 eller per mejl support.baga@kingspan.com.
Kingspan BAGA AB (org.nr 556445-5557) är personuppgiftsansvarig. För mer information se www.kingspan.se/baga
För rättelse av personuppgifter kontakta Kingspan Baga Support 0455-61 61 50.

Med vänliga hälsningar
Kingspan BAGA AB

NÅGRA SNABBA RÅD
• Vi avråder från att koppla anläggningen via jordfelsbrytare
Eftersom anläggningen har robusta gjutjärnspumpar, som är kända för att kunna
”läcka” lite ström, kommer känsliga jordfelsbrytare att lösa ut och då bryts
strömmen. Koppla anläggningen på separat 10A-säkring, samt separat
jordfelsbrytare.
• Elinstallationerna ska vara utförd av behörig elektriker
Pumparna ska vara fast installerade utan skarvade elkablar.
• Starta utan flockningsmedel
För att den biologiska processen ska komma igång ska anläggningen användas
utan flockningsmedel 6-8 veckor.
• Ventilation ska vara fri genom avloppsstammen upp över taknock
Om det inte fungerar så kan du få problem med både odörer och utrustningen i
tanken. Dessutom behöver processen i tanken mycket syre.
• Uppdatera dig om din hemförsäkring
Om olyckan skulle vara framme så är det bra att veta om den täcker skador
orsakade av t ex åska.
• Ditt avlopp är ingen soptunna!
Begränsa att spola ner köksavfall och andra rester från köket. Spola inte ner
annat än fekalier och toalettpapper i toaletter/badrum. Annat som exempelvis
tandtråd, tamponger, portionssnus med mera kommer att orsaka kostsamma
skador på anläggningen som du själv kommer att få stå för.

