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Kontrollrapport – Ansökan/anmälan om
inrättande av avloppsanläggning enligt 13 §
förordningen (1988:899)

Obs! Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att se till att foton tas under anläggandet av ditt avlopp
och att dessa skickas till miljöenheten, 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.

Kontrollrapport avlopp
Fastighetsbeteckning

Diarienummer enligt beslutet (t ex dnr DOS 2021-M0123)

Avloppsanläggningen
Datum när anläggningen var färdigbyggd: _______________________________________
☐ Ja

Har avloppsanläggningen anlagts enligt situationsplan?

☐ Nej

Om nej, bifoga reviderad situationsplan där ändringar ritas in och beskrivs.

Avloppsvattnet avleds med:
Slamavskiljare:

☐ Självfall

☐ Cement

☐ Pump

☐ Plast

☐ Annat: _______________________________________________
Volym: ________________ m3

Fabrikat/modell: __________________________________________
Har utloppsledningen försetts med T-rör?

☐ Ja

☐ Fördelningsbrunn, typ: ____________________________

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

☐ Nej
Finns skibord eller flödesreglering?

Telefon
0582-68 50 00

☐ Ja

☐ Nej

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se
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Infiltration
☐ Utförd som dikesschakt, antal: ____________
☐ Utförd som bädd, ange yta:

Längd vardera: ____________ m,

____________ x ____________ m

Total infiltrationsyta: ____________ m2
Antal spridarledningar: ____________ st

☐ Biomoduler, typ: ____________________________________________________________________________________________
Läggningsdjup spridarledningar: ____________________ cm under markytan
☐ Tvättad makadam

☐ Avvägning av spridarledningen till 5-10 ‰

☐ Natursingel

☐ Luftning i slutet av spridarledning

☐ Geotextil över spridarledningen
☐ Förstärkningslager, tjocklek: ______________ cm

☐ Upplyft infiltration

☐ Tätade väggar

Markbädd
Bäddens yta:

____________ x ____________ m

Längd spridarledningar: ____________________ m

Antal spridarledningar: ____________ st
Antal uppsamlingsledningar: ______________ st

☐ Tvättad makadam

☐ Avvägning av spridarledningen till 5-10 ‰

☐ Natursingel

☐ Luftning i slutet av spridarledning

☐ Geotextil över spridarledningen

☐ Tät botten

Typ av markbäddssand: _____________________________

Lagrets tjocklek: ____________________ cm

Typ av övergångslager: _____________________________

Lagrets tjocklek: ____________________ cm

Minireningsverk
Serviceavtal finns med: ________________________________________________________________________________________
Bräddavlopp till:

______________________________________

Finns larm?

☐ Ja

☐ Nej

Efterpolering
☐ Fosforfälla, typ: _________________________________
☐ Markbädd

☐ Infiltration

Filtermassa, typ: __________________________________

Yta: ________________________ m2

☐ Annan: ____________________________________________________________________________________________________

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se
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Sluten tank
Anslutna enheter:

☐ WC

☐ Bad, disk, tvätt

☐ Nivålarm är inkopplat, typ: _____________________________________

Volym: ____________________ m3
Är tanken förankrad?

☐ Ja

☐ Urin från urinseparerande toalett

☐ Nej

Är tanken invallad?

☐ Ja

☐ Nej

Till rapporten bifogas
☐ Fotodokumentation från byggande av avloppsanläggningen.
Observera att fotografering av anläggningen under arbetets gång är ett villkor i ditt tillstånd. Fotografierna skall
skickas till miljöenheten för granskning.
☐ Eventuellt reviderad situationsplan.

Underskrift
Entreprenören
☐ Härmed intygas att anläggningen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7)
☐ Anläggningen har utförts enligt de villkor som angetts i beslutet och uppfyller gällande krav
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tillståndsinnehavaren
☐ Jag har tagit del av ovanstående och är införstådd i att jag har yttersta ansvaret för avloppsanläggningen
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

I syfte att kunna hantera din ansökan/anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök
https://www.hallsberg.se/gdpr eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Postadress
Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

E-postadress
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress
www.hallsberg.se

