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Intyg efter utförd läckningskontroll av befintlig slamavskiljare 
• Enligt standard SS 825627

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

 Trekammarbrunn  Tvåkammarbrunn  Enkammarbrunn 
Fabrikat: Volym (m3): 
Material: 
T-rör:  Finns  Ska bytas  Ska monteras 
Djup från utloppsrör till botten (cm): Innerdiameter vid utloppets underkant (cm): 

Okulär besiktning 
Innan okulär besiktning görs bör brunnen tömmas totalt och även högtrycktvättas. 
Tvättvattnet ska sedan sugas upp. 

Utan 
anmärkning 

Anmärkning Kommentar, bifoga gärna foton 

Ut- och inlopp (t ex vittring) 
Mellanväggar 
T-rör (befintligt)
Skarvar mellan brunnsdelar 

Protokoll från läckningskontroll 
Läckningskontroll utförs genom att man fyller upp brunnen med vatten till 
utloppets underkant och noterar vattenytans avsänkning efter 60 min. 

Hur många millimeter har vattnet sjunkit? 

Bedömning / intyg 
 Jag gör bedömningen att den här brunnen är tät. 
 Jag gör bedömningen att brunnen är tät efter utförda åtgärder. Beskriv vad som ska göras (t.ex. tätning av ringar). 

Underskrift av den som har utfört läckningskontrollen 
Underskrift Namnförtydligande 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga.se tillsammans med bilagorna.  

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska 
sparas i en egen fil, en handling = en fil. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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