
 
 

 

  
 

Intyg enskilt avlopp 
Från entreprenör till Samhällsbyggnad 
Sluten tank 
BDT-rening 
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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 

 
 

 

Sluten tank 
Avloppsanläggningen har tagits i drift 

☐ Ja       ☐ Nej 
Om ”nej” ange när: 

Fabrikat  

 
Volym i kubikmeter Tömning sker via              

 ☐ Snabbkoppling      ☐Manlucka   
Avstånd från ST från till plats för 
slambil  

Sugslang har anlagts 
 

☐ Ja       ☐ Nej 

Sugslangens längd i meter Sugslang utmarkerad med:  

 
 

 

Slamavskiljare 
Avloppsanläggningen har tagits i drift 

☐ Ja       ☐ Nej 
Om ”nej” ange när: 

Fabrikat  
 

Våtvolym i kubikmeter Avstånd från SA från till plats för slambil 

Sugslang har anlagts 

☐ Ja       ☐ Nej 
Sugslangens längd i 
meter 

Sugslang utmarkerad med: 

Tömning av slamavskiljare 

☐ Enligt renhållningsordning 
 

☐ Annat intervall:   
 

 

 

Allmänt om avloppet  
 

Anmälan har gjorts till Samhällsbyggnad vid 
avvikelse från tillstånd 

☐ Ja       
☐ Nej 

☐ Ingen avvikelse 

 

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 
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Reningsanläggning BDT 
Berg eller grundvatten förekommer inte  
närmare än 1 meter under schaktbotten 

☐ Ja       ☐ Nej 

Markbädden är utförd med tätskikt 
☐ Ja       ☐ Nej Material: 

Markbädden är förfabricerad 
 

☐ Ja       ☐ Nej 
 

Fabrikat 

Dräneringslager (markbädd) 
 

Material Kornstorlek Ange djup i cm 

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 

 

 

Underskrift av ansvarig utförare 
Ansvarig utförare, namn 

 
Ansvarig utförare, firmanamn 

 
Telefonnummer ansvarig utförare 

 
Adress ansvarig utförare, firma 

 
Epost ansvarig utförare Datum 

 
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 

 

 

 

Underskrift av Samhällsbyggnad 
Datum 

 
Inspektörs namnteckning 

 
Namnförtydligande 

 

 
 


