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Utförandeintyg/kvalitetsförsäkran  
för avloppsanläggning  

 
Oktober 2022/OÖ 
 

 

Intyget ska fyllas i och skickas in av den som har utfört anläggningsarbetet. Fyll i alla avsnitt som är aktuella för 
anläggningen. Delar som är markerade med symbolen av en kamera (       ) ska fotograferas och bifogas intyget. 

Den sökande ansvarar för att kopia av detta intyg inklusive fotodokumentation skickas in till miljöförbundet.  

 
Utförandeintyget/Kvalitetsförsäkran avser 
Sökandes namn  

 
Telefon/mobil 

 
E-post 

 
Fastighetsbeteckning 

 
Adress/adresser som avloppsanläggningen betjänar 

 
Datum för beslutet eller tillståndet 

 
Ärendebeteckning  

 
Entreprenör 
Entreprenör (firmanamn) Ansvarig utförare 

 
E-post 

 
Telefon/mobil 

 
Allmänna uppgifter 
Anläggningen färdigställes, datum 

 
Fullt driftsatt, datum 

 
 Ja Nej 

 Är anläggningen placerad enligt ansökan? (översiktsbild)   

 Om nej, vilken avvikelse har gjorts?  
 
 

 Påträffades grundvatten vid anläggningsarbetet?   

 Om ja, på vilket djup (meter)?  

 Påträffades berg vid anläggningsarbetet?   

 Om ja, på vilket djup (meter)?  

 Har det kontrollerats att inget ovidkommande vatten, som dag- eller dräneringsvatten 

leds till anläggningen? Ovidkommande vatten är till exempel dag- och dräneringsvatten, 

backspoling från dricksvattenfilter eller vatten från golvbrunnar i garage. 

  

 Har anläggningen luftning ovan tak?   

 Om nej, hur är anläggningen luftad?  
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Ledningar 
 Ja Nej 

 Har nya ledningar lagts mellan hus och avloppsanläggning?    

 Om befintliga ledningar har använts, vilket material består de av?  

 
 Om befintliga ledningar har använts, hur har kontrollen att ledningarna är hela och täta gjorts? 

 
 

 
Slamavskiljare 
 Ny slamavskiljare Ja Nej 

 Har anläggningen en ny slamavskiljare?    

 Ange slamavskiljarens fabrikat och modell. 

 
 Vilken våtvolym har slamavskiljaren (kubikmeter)?  
 Är slamavskiljaren lagd enligt tillverkarens anvisningar?    

 Om slamavskiljaren är av plast, är den förankrad?      

 Befintlig slamavskiljare Ja Nej 

 Har anläggningen en befintlig slamavskiljare?    

 Har det utförts några åtgärder på slamavskiljaren (byte av T-rör, eller tätning av in- och 
utlopp eller annat)   

  

 
Om ja, vilka åtgärder har utförts?  

 
 

 
Pump 
  Ja Nej 

 Har anläggningen en pump?    

 Har samtliga pumpar larm?   

 
Om ja, vilken typ (ljud eller ljus)?  

 
Minireningsverk/bioreningsverk 
Fabrikat och modell: 

 
  Ja Nej 

 Är reningsverket förankrat?      

 
Finns driftslarm?   

 
Finns slamtömningsinstruktioner i reningsverket?   

 Vilken är volymen för slamtömning?   

 
Finns CE-märkning och serienummer i reningsverket?   

 
Finns provtagningspunkt för utgående vatten?   

 Är reningsverket lagt enligt tillverkarens anvisningar? (bifoga eventuell kontrollplan)   

 Finns serviceavtal för fackmannamässig service för anläggningen?    

 Om ja, med vem?  

 
 Har skriftliga drift- och skötselinstruktioner överlämnats till fastighetsägaren?    
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Infiltration 
  Ja Nej 

 På vilket djup under ursprunglig marknivå är schaktbotten?  

 Hur lång är bädden (meter)?  
 Hur bred är bädden (meter)?  

 Hur många spridningsledningar har anläggningen?   

 Hur långa är spridningsledningarna (meter)?  

 Har alla spridningsledningarna luftningsrör?      

 Har anläggningen en fördelningsbrunn?       

 Om ja, har det kontrollerat gjorts att vattnet fördelas jämnt mellan 
spridningsledningarna? 

  

 Om anläggningen saknar fördelningsbrunn, pumpas vattnet till infiltrationen?   

 Är bädden anlagd med prefabricerade moduler?   

 Om ja, vilket fabrikat och modell har modulerna?  

 
 Hur många moduler har anläggningen?  
 Har modulerna lagds enligt tillverkarens anvisningar?   
 Om nej, vilka avvikelser har gjorts? 

 
 

 Hur tjockt är spridningslagret (meter)?  

 Vilken fraktion har spridningslagret (millimeter)?  

 Finns ett materialavskiljande skikt (fiberduk) över spridningslagret?   

 Hur tjockt är eventuellt förstärkningslager (meter)?   

 Vilken fraktion förstärkningslagret (millimeter)?   

 Finns grundvattenrör för kontroll av grundvattennivån?    

 Vilket är avståndet från schaktbotten till botten av grundvattenröret (meter)?  
 
Markbädd 
  Ja Nej 

 På vilket djup under ursprungliga marknivå är schaktbotten?  

 Hur lång är bädden (meter)?  
 Hur bred är bädden (meter)?  

 Hur många spridningsledningar har anläggningen?   

 Hur långa är spridningsledningarna (meter)?  

 Har alla spridningsledningarna luftningsrör?      

 Har anläggningen en fördelningsbrunn?       

 Om ja, har det kontrollerat gjorts att vattnet fördelas jämnt mellan 
spridningsledningarna? 

  

 Om anläggningen saknar fördelningsbrunn, pumpas vattnet till infiltrationen?   

 Är bädden anlagd med prefabricerade moduler?   

 Om ja, vilket fabrikat och modell har modulerna?  

 
 Hur många moduler har anläggningen?  
 Har modulerna lagds enligt tillverkarens anvisningar?   
 Om nej, vilka avvikelser har gjorts? 
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 Hur tjockt är spridningslagret (meter)?  

 Vilken fraktion har spridningslagret (millimeter)?  

 Finns ett materialavskiljande skikt (fiberduk) över spridningslagret?   

 Hur tjockt är markbäddsanden (meter)?   

 Vilken fraktion har markbäddsanden (millimeter)?   

 Vilken tjocklek har dräneringslagret (meter)?   

 Vilken fraktion har dräneringslagret (millimeter)?  

 
Vilken tjocklek har det materialavskiljande skiktet mellan markbäddsand och 
dräneringslager (meter)? 

 

 Vilken fraktion har det materialavskiljande skiktet mellan markbäddsand och 
dräneringslager (meter)? 

 

 Hur många uppsamlingsledningar finns?   

 Har alla uppsamlingsledningar luftningsrör?   

 Är markbädden tät med tät duk i botten och sidorna?    

 
Har anläggningen en uppsamlingsbrunn?   

 Finns grundvattenrör för kontroll av grundvattennivån?    

 Vilket är avståndet från schaktbotten till botten av grundvattenröret (meter)?  
 
Fosforrening 
 Fosforfilter Ja Nej 
 Har anläggningen ett fosforfilter?       
 Hur stor är fosforfilter (kilogram)?      

 Är säcken installerad enligt tillverkarens anvisningar (ta ett foto ner i brunnen)    

 Fällningskemikalier Ja Nej 
 Har anläggningen fällningskemikalier?    

 Tillsätts fällningskemikalien i slamavskiljaren?   

 
Om nej, vart tillsätts den?  

 
 Annan typ av fosforrening   

 
Vad? Beskriv. 

 
 
Efterpolering 
  Ja Nej 

 Har anläggningen en UV-enhet?   

 Är UV-enheten installerad enligt tillverkarens anvisningar?   
 Om nej, vilka avvikelser har gjorts? 

 
 

 
Har anläggningen ett annat reningssteg? 
 
Har anläggningen en infiltration eller markbädd som efterpolering fyll i respektive stycke 
ovan. 

  

 Om ja, vilket? 
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Sluten tank 
  Ja Nej 

 Har anläggningen en sluten tank?   

 Om ja, vilket vatten leds till tanken? WC/WC+BDT/BDT/Urin 

 
 Vad är spolvolymen i toaletten?  
 Vilket fabrikat och modell är det på tanken?  

 
 Vilken volym har tanken?  

 Är tanken förankrad?   

 Har tanken ett överfyllnadslarm?    

 Om ja, vilken typ (ljud eller ljus)?  

 
Utfört enligt beslut 
  Ja Nej 
 Är avloppsanläggningen utförd helt enligt insänd ansökan och beslut?   
 Om nej, vilka avvikelser har gjorts?  

 
 
 

 
Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 

 
Gamla anläggningsdelar som tagits ur bruk 
Till exempel trekammarbrunn och stenkista eller mulltoalett 

 
 

 

Entreprenörs eller utförares underskrift  

 
 
 

  

Datum Underskrift Namnförtydligande 
 

Sökandes utlåtande och underskrift  

 Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse 

 Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:  

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 
 
 

  

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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