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Utförandeintyg för avloppsanläggning
Dnr
Information
Utförandeintyget ska fyllas i när anläggningen är färdigställd. Det ska undertecknas av entreprenör som anlagt
avloppsanläggningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillstånd. Foton ska tas under anläggningsarbetet och
skickas till Bygg- och miljöavdelningen tillsammans med utförandeintyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det
viktigt att detta skickas in. Observera att det inte ska vara med några ansikten på människorna på fotona (har med GDPR att
göra). Detta kan med fördel skickas in digitalt via e-post till: samhallsbyggnad@flen.se, uppge diarienummer.

Sökande
Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress

Postnr

Telefon

E-post

Postort

Fastighet där avloppsanläggningen är placerad
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetsadress

Postnr

Postort

Fastighetsbeteckning på övriga fastigheter som eventuellt är anslutna till anläggningen

Utförande
Entreprenör

Kontaktperson

Adress

Postnr

Telefon

E-post

Postort

Beslut om tillstånd/Beslut om föreläggande med försiktighetsmått
Beslut finns
Ja, datum:
Avvikelser
Nej

Diarienummer
Nej
Ja, ange vad

Anslutna enheter och belastning på avloppsanläggning
Antal hushåll som anordningen ska betjäna:
WC

st

Antal personer som anordningen ska betjäna:

st

BDT

Avloppet betjänar:
Permanentbostad

Fritidsbostad

Flerfamiljshus

Annat, ange vad (ex. ekonomibyggnad, gäststuga):
Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

642 81 Flen

Sveavägen 1
Flen

0157-430000

5854-6045

flenskommun@flen.se
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Sluten tank

Finns

Fabrikat, modellbeteckning och volym

Överfyllnadslarm eller dylikt
Ja
Nej

Slamavskiljare

Finns

Fabrikat och modellbeteckning
Våtvolym

m³

Saknas

Typgodkänd och testad
Ja
Nej

Antal kammare (gäller icke typgodkända slamavskiljare)

Saknas

Material
Betong
Plast
Annat
Om ja, typgodkänd för
BDT
WC+BDT för
personer/
hushåll
T-rör eller dylikt till utlopp (främst avses äldre

slamavskiljare där t-rör monteras för att hindra flytslamflykt)

Vi har kontrollerat att befintlig slamavskiljare är tät och hel (hela mellanväggar, T-rör, inga skador)

Pumpanläggning

Finns

Pumpgrop – Våtvolym

Saknas

Överfyllnadslarm eller dylikt
Ja
Nej

liter

Fördelningsbrunn till infiltration/markbädd

Finns

Saknas

Justerbart utlopp
Utloppet är justerat för jämn fördelning mellan använda spridningsledningar i markbädd, infiltration el. dylikt
Ja
Nej
Ja
Nej
Vid pumpning: pumpvolym, flöde och tryck inställt till spridningsledningarna i markbädd, infiltration el. dylikt
Ja
Nej
Täta röranslutningar
Tät botten
Ja
Nej
Ja
Nej

Infiltration/markbädd
Typ
Vanlig infiltration
Vanlig markbädd
Moduler, antal

Finns

st

Saknas

Infiltration förstärkt med extra sand
Tät markbädd
Upplyft
Annat:

Spridningsledningar
Avvägning av spridarledningar till 1-5 ‰
Antal
st
Längd per ledning
m
Ja
Nej
Bäddens totala yta
Läggningsdjup spridningsledning Luftningsrör till spridningsledningar
Ja
Nej
kvm
meter
Tvättat material
Spridningslager
Ja
Nej
Singel
Annan fraktion
Täckning av spridningslager
Geotextil
Annat:
Fraktion i markbädd eller förstärkningslager i infiltration
Sandbädd i markbädd
Markbäddssand 0-8 mm
Annan fraktion:
Lagertjocklek
cm
Eventuellt utlopp leds till (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc.)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

642 81 Flen

Sveavägen 1
Flen

0157-430000

5854-6045

flenskommun@flen.se
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Markbädd på burk

Finns

Saknas

Modell av markbädd på burk
Biorock
FANN Biobädd
Annan:
Installerat utloppsfilter i T-röret i slamavskiljaren för Biorock
Ja
Nej
Biorock eller FANN biobädd har installerats helt enligt anvisningar från leverantören
Ja
Nej
Utlopp leds till (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc.)

Minireningsverk

Finns

Fabrikat och modellbeteckning

Saknas

Slamlagringsvolym

m³

Extra reningssteg med utformning
Nej
Ja, beskrivning:

Fosforfälla/fosforfällningsenhet

Finns

Fabrikat och typbeteckning

Saknas

Filterkassettens storlek
kg
Fällningsenheten justerad av

Installerad enligt tillverkarens anvisningar
Ja
Nej

Gråvattenfilter

Finns

Fabrikat och modellbeteckning

Saknas

Kapacitet vattenomsättning

m³

Extra reningssteg efteråt
Nej
Ja, beskrivning

Övriga upplysningar
Grundvatten
Inte påträffat grundvatten
Påträffat grundvatten på

Berg
Inte påträffat berg
Påträffat berg på

meters djup

meters djup

Kontaktat Sörmland Vatten och Avfall tfn 0150-800 100 för beställning av slamtömningsabonnemang

Entreprenörens och fastighetsägarens bekräftelse (mer än ett alternativ kan vara aktuellt)
Avloppsanläggningen
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:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

642 81 Flen

Sveavägen 1
Flen

0157-430000

5854-6045

flenskommun@flen.se
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Bifogas
Fotodokumentation enligt nedanstående lista ska bifogas utförandeintyget (i förekommande fall)
Översiktsbild över hus och avloppsanordning
Sluten tank
Slamavskiljare
Minireningsverk
Gråvattenfilter
Fördelningsbrunn
Schaktbotten

Bottentätning
Uppsamlingsledningar
Sandlagret
Spridarledningar/Moduler/Kompaktfilter
Luftningsrör
Materialavskiljande skikt (ex. markduk)
Utloppsrörets mynning, t.ex. i ett dike

Fosforrening
Fosforfälla, med filtermaterial synligt

Fosforfällningsenhet, inomhusdel

Reviderad situationsplan
Invändningar mot entreprenörens/installatörens redogörelse

Blanketten skickas till: samhallsbyggnad@flen.se alternativt till

Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN

Underskrifter
Anläggningen färdigställd, datum:
Datum
Entreprenörens underskrift
Namnförtydligande
Sökandes utlåtande

Genom min namnunderskrift medger jag att jag tagit del av ovanstående information och inte har några invändningar mot denna. Om jag
har invändningar framför jag dessa i ett separat dokument.

Datum
Sökandes underskrift
Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning,
telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende enligt miljöbalken.
Vi får dina uppgifter från denna blankett. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna
utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett
land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på via e-post på samhallsbyggnad@flen.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på svitlana.jelisic@flen.se. Om du
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

642 81 Flen

Sveavägen 1
Flen

0157-430000

5854-6045

flenskommun@flen.se

