
KVALITETSREDOVISNING VID ANLÄGGANDE 
AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

Fylls i och undertecknas av entreprenör och fastighetsägare 
när anläggningen är färdigställd 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i redovisningen behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register 
inom miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

1. Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter: 

Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger: Anläggningen togs/tas i bruk (datum): 

Förnamn (sökande/kontaktperson): Efternamn (sökande/kontakperson): 

Fastighetsadress: Postnummer: Postort: 

E-post: Telefon: 

Entreprenör för avloppsanläggningen (företagsnamn och namn på ansvarig person): 

Gatuadress till entreprenör: Postnummer: Postort: 

E-post: Telefon: 

Beslut från kommunens miljönämnd finns: 
Ja   Datum, paragrafnummer, diarienummer: Nej 

2. Belastning på avloppsanläggningen

Totalt antal hushåll som koppla still anläggningen: (st) Totalt antal personer som nyttjar anläggningen: (st) 

Fabrikat WC och spolvolym: Alltid om extremt snålspolande 
Fotodokumentation bifogad 

Enheter som är kopplade till anläggningen: 

WC, antal:   Dusch Tvättmaskin Handfat Badkar, antal: Diskbänk Diskmaskin 

Ange om annat än vanligt spillvatten påkopplat; dräneringsvatten, dagvatten, takvatten, spillvatten från fordonstvätt, hantverk, industri eller dylikt: 

Kommentarer (eventuell avvikelse från miljönämndens beslut eller andra upplysningar): 

3. Placering av avloppsanläggningen
Enligt situationsplan i ansökan 

Ja Nej, bifoga situationsplan med ny placering 
Servitutsavtal skrivet (om delar av anläggningen finns på annans tomt) 

Ja Nej 

Kommentarer (eventuell avvikelse från miljönämndens beslut eller andra upplysningar): 
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Slamavskiljare: 
Antal kammare:  Volym: m3  Fabrikat: Fotografi bifogat

Fotografera innan 
schaktet grävs igen.

Förankrad för skydd vid högt grundvatten 

Fördelningsbrunn: Fotografi bifogat
Fotografera innan 
schaktet grävs igen. 

Volym:  l Fabrikat:  

Förankrad för skydd vid högt grundvatten 

Pumpbrunn: 
Volym på brunn:  l Pumpvolym: l Fabrikat:

Fotografi bifogat
Fotografera innan 
schaktet grävs igen. 

Sluten tank: 
Volym: m3   Fabrikat:  WC BDT 

Larm Bräddavlopp finns Förankrad för skydd vid högt grundvatten 

Fotografi bifogat
Fotografera innan 
schaktet grävs igen. 

Infiltration: 
Antal spridarrör:  Längd:  m Bredd: m Spridarrörens nivå under mark: cm 

Luftningsrör Upphöjd, nivå över mark: Avskärande dränering 

Förstärkt, material och tjocklek: cm Tvättat material 

Fotografier bifogat 
Schaktbotten 
Spridarlager 
Spridarör 
Luftningsrör 
Avskärande dränering 
Förstärkningslager 

Det har kontrollerats att spridarrören ligger minst 1 m ovanför högsta grundvattennivå/berg 

Markbädd: 
Antal spridarrör: Längd: m  Bredd: m Spridarrörens nivå under mark: cm 

Luftningsrör Tät, tätning: 

Avskärande dränering Utloppet är: Öppet 

Upphöjd, nivå över mark: cm 

Dolt 

Det har kontrollerats att spridarrören ligger minst 1 m ovanför högsta grundvattennivå/berg 

Fotografier bifogat 
Schaktbotten 
Mellanlager 
Spridarlager 
Spridarrör 
Uppsamlingsrör 
Luftningsrör 
Avskärande dränering 
Utlopp 

4. Spillvattenledning till avloppsanläggningen
Avloppsledning från hus till avloppsanläggning 

Ledningen är utbytt/nylagd Ja Nej 
Avloppsstam luftad över tak 

Ja Nej Hus ej byggt ännu 

Kommentarer (eventuell avvikelse från miljönämndens beslut eller andra upplysningar): 

5. Avloppsanläggningen (Fotografier på anläggningen innan schakten grävs igen ska alltid bifogas denna blankett)

Typ av anläggning som inrättats? 
Infiltration Markbädd Minireningsverk Sluten tank Annat: 

Kommentarer (eventuell avvikelse från miljönämndens beslut eller andra upplysningar): 

5.1 Anläggningen består av (Fyll i de delar som stämmer med er anläggning): 
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För markbädd. Ange lagerföljd; material, fraktionoch mäktighet: Tvättat material 

Fotografier bifogat 
Fotografera alla lager 
innan schakten grävs 
igen.

Minireningsverk: 
Fabrikat:  Dimensionering:  pe Reningsmetod: 

Serviceavtal tecknat Tank/arna är förankrade för skydd vid högt grundvatten 

Fällningskemikalie påfyllt Dosering inställd och testad 

Utsläppspunkt/recipient (dike, sjö etc):  Utloppet är: Öppet Dolt 
Möjligheter till provtagning på fallande renat vatten finns: Ja Nej 

Polersteg, beskriv: 

Installerat, driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar 

Fotografier bifogat 
Fotografera alla delar 
av anläggningen innan 
schaktet grävs igen.

Om inte, redogör anledning och hur funktionen har kontrollerats:

Annan avloppsanläggning: 
Fabrikat:  Dimensionering: pe 

Beskriv anläggningens reningsfunktion: 

Serviceavtal tecknat Anläggningen är förankrad för skydd vid högt grundvatten 

Utloppet är: Öppet Dolt Utsläppspunkt/recipient (dike, sjö etc): 

Möjligheter till provtagning på fallande renat vatten finns: Ja Nej 

Polersteg, beskriv: 

Fotografier bifogat 
Fotografera alla delar 
av anläggningen innan 
schakten grävs igen. 

Installerat, driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar 
Om inte, redogör anledning och hur funktionen har kontrollerats:
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Extra fosforrening: 
Kemisk fällning 

Fabrikat: Dimensionering: 

Fällningskemikalie påfyllt Dosering inställd och testad Serviceavtal tecknat 

Fosforfälla, antal  på kg Filtermaterial påfyllt Fabrikat: 

Filtermaterial förvaras: Säck/kassett Löst Serviceavtal tecknat 

Gäller för både kemisk fällning och fosforfälla: 

Utsläppspunkt/recipient (dike, sjö etc): Utloppet är: Öppet Dolt 

Ja

Fotografi bifogat 
Fotografera innan 
schakten grävs igen. 

Möjligheter till provtagning på fallande renat vatten finns:   Nej 

Installerat, driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar 

Om inte, redogör anledning och hur funktionen har kontrollerats: 

6. Övriga upplysningar

Underskrift 
Entreprenör 

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Fastighetsägare (innehavare av avloppstillstånd)

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun Eller via e-post till:miljokontoret@sodertalje.se 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Kommentarer (eventuell avvikelse från miljönämndens beslut eller andra upplysningar): 
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