
 
 

 

  
 

Intyg enskilt avlopp 
Från entreprenör till Samhällsbyggnad 
Minireningsverk med polersteg 
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Blanketten skickas till 
Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
 
 
 

Sökande 
Namn 

 
Adress 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 

Personnummer Typ av bostad 

☐ Permanenthus    ☐ Fritidshus 
Fastighetsbeteckning (där avloppet är placerat) Om det finns flera hus på fastigheten, ange adressen för vilket 

hus avloppet avses 

 
 
 
 

Slamavskiljare - integrerad i minireningsverk 
Avloppsanläggningen har tagits i drift 

☐ Ja       ☐ Nej 
Om ”nej” ange när: 

Fabrikat  
 

Våtvolym i kubikmeter Avstånd från MRV till plats för slambil 

 Sugslang har anlagts 

☐ Ja       ☐ Nej 
Sugslangens längd i meter Sugslang utmarkerad med: 

Det är väl utmärkt för renhållningen var och hur de ska 

slamtömma verket   ☐ Ja    ☐ Nej 
Tömningsintervall. Antal gånger/år 

☐ 1        ☐ 2        ☐ 3        ☐ 4 

 
 
 
 

Slamavskiljare - fristående 
Avloppsanläggningen har tagits i drift 

☐ Ja       ☐ Nej 
Om ”nej” ange när: 

Fabrikat  
 

Våtvolym i kubikmeter Avstånd från SA till plats för slambil 

Sugslang har anlagts 

☐ Ja       ☐ Nej 
Sugslangens längd i 
meter 

Sugslang utmarkerad med: 

Tömning av slamavskiljare 

☐ Enligt renhållningsordning 
Tömningsintervall. Antal gånger/år 

☐ 1        ☐ 2        ☐ 3        ☐ 4 
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Allmänt om avloppet 
 

Anmälan har gjorts till Samhällsbyggnad vid 
avvikelse från tillstånd 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”ja” ange varför det skett ändring 

 

Förnyad situationsplan bifogas vid avvikelse från 
tillstånd 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan 
yttertak (observera ej vakuumventil) 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Kontroll har gjorts att dränerings-, tak- och  
dagvatten ej är anslutet till anläggningen 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Skriftliga driftinstruktioner överlämnade  
till fastighetsägare 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Fotodokumentation bifogas 
(ett foto för varje kamerasymbol) 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 
 

 

Minireningsverk 
 

Installation har skett enligt tillverkarens anvisningar 
 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

Minireningsverket påfyllt med kemikalier  
☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Minireningsverket är inkopplat av servicetekniker ☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Larm för driftstörning kontrollerat 
 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Minireningsverkets funktion genomgånget med 
fastighetsägare  

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Minireningsverkets driftsinstruktioner har 
överlämnats till fastighetsägaren 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Serviceavtal tecknat med sakkunnig  
(kopia ska bifogas) 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 Utloppet från minireningsverket leds till 
efterföljande polersteg (sandfilter e.dyl.) 
(fyll i uppgifter under markbädd/infiltration) 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 
 
 

Markbädd/infiltration 
 

Berg eller grundvatten förekommer inte  
närmare än 1 meter under schaktbotten 

☐ Ja       ☐ Nej 

Markbädden är förfabricerad 
 

☐ Ja       ☐ Nej 
Om ja, ange fabrikat 

Markbädden är utförd med tätskikt 
☐ Ja       ☐ Nej Om ja, ange material 

Markbädden är förfabricerad 
 

☐ Ja       ☐ Nej 
 

Fabrikat 

Dräneringslager (markbädd) 
 

Material Kornstorlek Ange djup i cm 
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Markbädd/infiltration forts. 
Materialavskiljande skikt över och under 
markbäddssand (markbädd) 

Material Kornstorlek Ange djup i cm 

Markbäddssand (markbädd/förstärkt infiltration) 
 

Material Kornstorlek Ange djup i cm 

Spridningslager  Material Kornstorlek Ange djup i cm 

Moduler, fabrikat: 
 

Antal 

Luftarrör monterade 
☐ Ja       ☐ Nej Om nej, ange varför 

Återfyllnad Material Ange djup i cm 

Eventuella skötselanvisningar överlämnade till 
fastighetsägaren 

☐ Ja       ☐ Nej Om nej, ange varför 

 

 

Förfabricerat polersteg 
 

Installation har skett enligt tillverkarens anvisningar 
 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

Polersteget är förankrat eller dränerat 
☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Polersteget är inkopplat av servicetekniker ☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

Larm för driftstörning kontrollerat 
 

☐ Ja       
☐ Nej 

Vid ”nej” ange varför 

 

 

Underskrift av ansvarig utförare 
Ansvarig utförare, namn 

 
Ansvarig utförare, firmanamn 

 
Telefonnummer ansvarig utförare 

 
Adress ansvarig utförare, firma 

 
Epost ansvarig utförare Datum 

 
Ansvarigs namnteckning 

 
Namnförtydligande 

 

 

 

Underskrift av Samhällsbyggnad 
Datum 

 
Inspektörs namnteckning 

 
Namnförtydligande 

 

 

Blanketten reviderad 2016-02-23 


