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Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning. 
För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret 

 
 

Sökande 
 

Namn Org.nr / personnr 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

Telefon mobil E-postadress 

 

Fastighet 
 

Fastighetsbeteckning Typ av bostad 

Permanenthus Fritidshus 
Objektets/bostadens adress 

 

Typ av avloppsanläggning 
 

Slamavskiljarens volym 

Ny Befintlig                 m3 
Typbeteckning Markbädd, m² Utsläpp till 

Infiltration, m² Förstärkt infiltration, m² Upphöjd infiltration/markbädd där pump används 

Annan reningsanordning 

(ex. fosforfälla, kemisk fällning, reningsverk) 
Ange typ: 

 

Tillståndet/Anmälan 
 

Datum för beslutet Diarienummer Avvikelser 

Ja Nej 
Ange avvikelser 

 

Utförande (för slutbesiktning kontaktas alltid miljökontoret minst två dagar innan beräknad övertäckning) 
 

Anläggningsarbetet är utfört av 

Entreprenör Sökande 
Entreprenör, namn 

Kontaktperson, namn 

Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) / E-post 

 
Administrativa och allmänna kontrollpunkter

 
Ja Nej 

Ej 
aktuellt Signatur  Anmärkning 

 

Beslutet har kontrollerats mot eventuella ändringar i inlämnad 
ansökan och tillstånd      
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak      
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är 
anslutet till anläggningen      

 



Slamavskiljaren är CE-märkt och  försedd med T-rör        
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats      
Ledning före slamavskiljare lutar minst en cm/m 
och har täta skarvar      
Spillvattenledning är försedd med spolrör med täta lock      
Slamavskiljare är placerad enligt tillverkarens anvisningar      
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, är monterade enligt tillverkarens 
anvisningar      
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för ett jämnt 
flöde      
Förankring har skett enligt tillverkarens anvisningar 
(om plastbrunn användes)      

 

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunn mm. 
Ja Nej Ej aktuellt  Signatur    Anmärkning 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollpunkter för infiltration/markbädd (Gråmarkerade fält endast markbädd) 
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Ja Nej 

Ej 
aktuellt Signatur Anteckning 

Infiltration/markbädd är placerad enligt situationsplan      

Har nivån på bädden höjts på grund av synligt grundvatten i 
schaktbotten? 

     

Samtliga lager är utförda med rätt tjocklek och fraktion      

Dräneringsledningarna är lagda med lutning 5-10 ‰      

Tvättad makadam har använts      

Otvättad makadam har använts      

Singel har använts      

Luftning är installerad     

                                    

     

Fiberduk är lagd ovan övre spridningslagret          

Tillräcklig återfyllnad med tanke på frostskydd, 50 cm      

Vid användning av biomoduler är dessa lagda enligt tillverkarens 
anvisningar på ett tillräckligt sandlager, ange sandlagers mäktighet och  
yta 

     

Avstånd till berg eller grundvatten är mer än en meter      

Vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand 
(0,2-8mm) 

     

Markbäddssanden består av 0,2-8 sand och har tjockleken minst 80 cm                     

Uppsamlande ledning ligger i 30 cm (singel)         

Tät markbädd       

 



 
 

Underskrift entreprenör 
Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt beslut och att ovanstående 
kontrollpunkter är utförda. 

 
 
Underskrift sökande 
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Ort och datum Ort och datum 

Entreprenörens namnteckning Sökandens namnteckning 

Uppdaterad 2016-08-30 Miljökontoret 
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