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Slutbesiktningsintyg –minireningsverk 
Fastighetsbeteckning 
 

Datum för färdigställande 
 

Beslutsnummer 
 

Fastighetsägare/uppdragsgivare 
 

Diarienummer 
 

Checklistan gäller för avlopp med anslutet  WC och BDT (bad-, dusch- och tvättvatten)  Bara BDT 

Allmänna kontrollpunkter 
Placering enligt inlämnad situationsplan. (Om nej ska ny situationsplan bifogas.)  JA  NEJ 

Utförd enligt tillståndet (om nej beskriv på sista sidan).  JA  NEJ 

Foton bifogas.  JA  NEJ 

Serviceinstruktioner är överlämnade till uppdragsgivaren (oftast fastighetsägaren).  JA  NEJ 

Minireningsverk 
Fabrikat och modell: 

Material: Våtvolym (kubikmeter): 

Typgodkänd  JA  NEJ 

Förankrad  JA  NEJ 

Kemikalier 
Kemiskt steg ingår.  JA  NEJ 

Avtal för leverans finns.  JA  NEJ 

Kemikaliens produktnamn:  

Serviceavtal 
Serviceavtal finns  JA  NEJ 

Servicen utförs av:  

Intervall mellan servicetillfällen:  

Efterbehandling, efterpolering 
 Stenkista  Makadamdike  Rotzon Efterpoleringens yta (m3) 

  Damm  Annat:  

 Infiltration (fyll i kontrollpunkterna för infiltration/markbädd)  JA  NEJ 
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Kontrollpunkter för infiltrationsbädd/markbädd 
Förstärkt infiltration:  JA  NEJ Tät markbädd:  JA  NEJ   

Fraktion i spridningslager: Är materialet tvättat:  JA  NEJ 

Mäktighet i spridningslager:  

Fraktion i förstärkningslager: Mäktighet i förstärkningslager: 

Antal spridarledningar: Längd per ledning, meter: 

Bäddens längd (meter): Bäddens bredd (meter): 

Berg eller grundvatten förekommer närmare än 1,5 meter under spridarrören.  JA  NEJ 

Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning.  JA  NEJ 

Infiltrationsbädden avslutas med luftningsrör.  JA  NEJ 

Ett grundvattenrör är anlagt i anslutning till infiltrationsbädden.  JA  NEJ 

Är röret placerat i en egen makadambädd?  JA  NEJ 

Når grundvattennivåröret minst 150 centimeter ner i marken räknat från underkant av 
spridarrören? 

 JA  NEJ 

Om infiltrationen är utförd med kompaktfilter är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar?  JA  NEJ 

Övrig information 
 
 
 
 

 

Checklistan har fyllts i av  Entreprenör  Annan, t ex sökanden  

Namn 
 

Telefonnummer dagtid 

Underskrift av fastighetsägare 
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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