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Sökande 
 

Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden) 
 

 
 

Entreprenör (firmanamn) Ansvarig utförare 

Postadress Telefon/Mobiltelefon 

 

Kontrollpunkter 
 

Rörledningar 
rörledningarna lagda fackmannamässigt täta rörledningarna från byggnad ligger i 
avseende storlek, material, lutning, täthet osv sand så att sättningar förhindras. 

 
Slamavskiljare 

cement plast annat:  T-rör på utloppsledning 

godkännandebevis P-märkt, fabrikat: Volym: m3 

 
Fördelningsbrunn 

täta röranslutningar tät 
botten justerbart 
utlopp* 

pumpbrunn* 
 

Volym: m3
 

 
 
 
 
 

Infiltration 

 

utförd som dikesschakt, antal st, á längd m 
 

utförd som bädd, ange yta x m, antal spridningsledningar st 

tvättad makadam 
 

avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰ luftning 
i slutet av spridarledning 

 geotextil över spridarledning 

 
läggningsdjup m 

 
förstärkt infiltration, mäktighetslager m 

 
upplyft infiltration 

 
 
 
 

Markbädd 

tvättad makadam natursten  

geotextil över spridarledning 

avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰ har 
utförts 
luftning i slutet av spridarledning 

längd spridningsledningar m 

läggningsdjup m 

längd uppsamlingsledningar m 

läggningsdjup m 

 
typ av markbäddssand: 

 
Minireningsverk 

 
serviceavtal finns med:  

 
 
 

Slutna tankar 

 
anslutna enheter WC BDT (Bad/Disk/Tvätt) urin från urinseparerad toalett 

 

volym .................................................................. m3
 

 

tanken är förankrad 

 
nivålarm är inkopplat, typ 

 

* ej generellt krav, men önskvärt eller t.o.m. krav enligt läggningsanvisningar 

Fastighetsbeteckning 

Beslutsdatum Ärendenr 
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Annan anordning 
 

 

 
Övriga 
upplysningar 

 

inte påträffat grundvatten 
påträffat grundvatten på m djup 

 

inte påträffat berg 
påträffat berg på m djup 

 

 

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i) 
är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut är utförd 

helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren 

avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter: 

 
Avvikelser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggningen färdigställd:  
Datum 

 
Entreprenörens underskrift: / 

Namnteckning Firmanamn 

 
 

Sökandens utlåtande och underskrift: 

Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse 

Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Namnteckning 
 

 

Bifogas: 
 

Fotodokumentation, se bilaga 1 

Reviderad situationsplan 
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Anläggande av enskilt avlopp – Anvisning för 

fotodokumentation 
När du fått tillstånd av Tillstånds- och tillsynsnämnden till att anlägga ett enskilt avlopp finns ett villkor i 

tillståndsbeslutet gällande fotodokumentation. Detta ska inkomma till Miljö- och byggmyndigheten inom 

14 dagar efter anläggningens färdigställande. Något av fotografierna ska tas så att fastigheten/platsen 

kan identifieras. Fotografierna ska numreras i enlighet med numreringen i listan, så att det tydligt 

framkommer vad fotot föreställer. 

Slamavskiljare och minireningsverk 
Foton som visar:  

1. Översiktsbild med schakt för anläggningen synliga 

2. Schaktbotten 

3. Dränering/förankring av minireningsverk eller slamavskiljare 

4. Slamavskiljare eller minireningsverket färdiganlagt, med täckmassor.  

5. Efterpoleringssteg nedströms minireningsverket (se nedanstående instruktioner för 

infiltration/markbädd) 

6. Utloppsledning i dike eller dylikt efter minireningsverk 

Infiltration – konventionell eller med kompaktfiltermoduler 
Foton, som visar måttstock och:  

7. Översiktsbild med schakt för anläggningen synliga 

8. Schaktbotten obearbetad 

9. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager 

10. a) Eventuellt förstärkningslager med sand/markbäddssand 

b) Alt. sand/gruslager till kompaktfilter 

11. a) Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar 

b) Alt. kompaktfiltermoduler utlagda inklusive spridningsledningar 

12. Fördelningsbrunn, om sådan finns 

13. Infiltrationen med täckmassor, luftningsledningar och fördelningsbrunn 

Markbädd – konventionell eller med kompaktfiltermoduler 
Foton, som visar måttstock och:  

14. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga  

15. Schaktbotten obearbetad  

16. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager  

17. Dränerings-/uppsamlingslager med grus/makadam och uppsamlingsledning  

18. Lager med markbäddssand 

19. a) Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar  

b) Alt. kompaktfiltermoduler utlagda, inklusive spridningsledningar  

20. Fördelningsbrunn, om sådan finns  

21. Markbädden med täckmassor, luftningsledningar och fördelningsbrunn  

22. Eventuell fosforfälla (t.ex. inne i huset eller i anslutning till anläggningen) 

23. Utloppsledning i dike eller dylikt efter markbädd. 
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Sluten tank 
Foton som visar: 

24. Översiktbild med schakt för tanken synligt  

25. Schaktbotten  

26. Dränering och förankring till tank  

27. Tanken färdigförankrad, spännband o s v.  

28. Tank färdiganlagd, med täckmassor  

29. Nivålarm 

Mer information 
De numrerade fotografierna ska tillsammans med ifylld kvalitetsförsäkran skickas till: 

Miljö- och byggmyndigheten 

Box 53 

243 21 Höör 

 

Eller mailas till tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se 

 

Glöm ej att ange diarienummer och fastighetsbeteckning.  

 

 Obs! Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att se till att foton tas under 

anläggandet av ditt avlopp och att dessa skickas till Miljö- och byggmyndigheten, 

oavsett om du eller din entreprenör tar bilderna. Se därför till att din entreprenör 

får dessa anvisningar om fotodokumentation och följer dessa, om denne ansvarar 

för fotografering under anläggandet.  

 Obs! Läs tillståndsbeslutet från Miljö- och byggmyndigheten för kontroll av andra 

förekommande krav på dokumentation utöver de nedanstående. 

 

Kontakta gärna oss på Miljö- och byggmyndigheten om du har frågor: 

Telefon 0413- 281 84, mail tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se 
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