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Miljöenheten

Utförandeintyg för avloppsanläggning
Fotodokumentation som ska skickas in tillsammans med ifyllt
utförandeintyg
- Sluten tank för WC och markbädd eller infiltration för BDT-avlopp
Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till miljöenheten 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.
Detta har med GDPR att göra.

Översiktsbild över hus och avloppsanordning
Slamavskiljaren
Slutna tanken
Fördelningsbrunn
Schaktbotten
Bottentätning
Uppsamlingsledningar
Sandlagret
Spridarledningarna/Moduler/Kompaktfilter
Luftningsrör
Materialavskiljande skikt (ex markduk)
Utloppsrörets mynning, t ex i ett dike

Fotona kan med fördel skickas in digitalt via e-post:
miljo@nykoping.se, uppge diarienummer.

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42
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Miljöenheten

Sluten tank för WC och markbädd eller infiltration för BDTavlopp
Utförandeintyget ska fyllas i när anläggningen är färdigställd. Det ska undertecknas av
entreprenör som anlagt avloppsanläggningen samt fastighetsägare eller innehavare av
avloppstillstånd.

OBS! Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till miljöenheten tillsammans
med utförandeintyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det viktigt att detta
skickas in.
Kontaktuppgifter
Fastighetsbeteckning: fastigheter anslutna till avloppsanläggningen

Fastighetsbeteckning: fastighet där avloppsanläggningen ligger

Sökande/kontaktperson: namn, adress, postadress:

Tel dagtid:

Mobiltelefon:

E-post:

Entreprenör avloppsanläggning: företagsnamn, adress, postadress

Tel:

Mobiltelefon:

E-post:

Beslut från kommunens Miljönämnd finns:

Ja: datum:

Nej

Ärendets diarienummer:

Anslutna enheter och belastning på avloppsanläggning
Antal personekvivalenter som anläggningen är dimensionerad för:

WC

personekvivalenter.

BDT (Bad- disk- tvättavlopp)

Slamavskiljare

FINNS

Fabrikat och modellbeteckning:

Material:

Betong
Våtvolym:

Typgodkänd och testad:

m

3

Ja

SAKNAS

Plast

Annat

Om ja, typgodkänd för:

Nej

BDT

WC+BDT

Antal kammare (gäller icke typgodkända slamavskiljare):

för

personekvivalenter/

st. hushåll.

T-rör eller dylikt till utlopp (främst avses äldre
slamavskiljare där t-rör monteras för att hindra flytslamflykt)

st.

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

Pumpanläggning

FINNS

Pumpgrop:

Våtvolym:
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Överfyllnadslarm eller dylikt:

liter.

Ja

Nej
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Miljöenheten
Fördelningsbrunn till infiltration/markbädd
Justerbart utlopp:

Ja

FINNS

SAKNAS

Utloppet är justerat för jämn fördelning mellan använda spridningsledningar i markbädd, infiltration el. dylikt:

Nej

Ja

Nej

Vid pumpning: pumpvolym, flöde och tryck anpassat till spridningsledningarna i markbädd, infiltration el. dylikt:

Ja

Nej

Täta röranslutningar:

Ja

Tät botten:

Nej

Ja

Nej

Infiltration/markbädd

FINNS

SAKNAS

Typ:

Vanlig infiltration
Vanlig markbädd
Moduler, antal

infiltration förstärkt med extra sand
Tät markbädd
Upplyft
Annat:

st.

Spridningsledningar:

Antal

Avvägning av spridarledningar till 1-5 ‰:

st.

Längd per ledning

Bäddens totala yta:

m

m

Ja

Läggningsdjup spridningsledning:
2

Nej

Luftningsrör till spridningsledningar:

m

Ja

Spridningslager:

Nej

Tvättat material:

Singel

Annan fraktion:

Ja

Nej

Täckning av spridningslager:

Geotextil

Annat:

Sandbädd i markbädd:

Lagertjocklek

Fraktion i markbädd eller förstärkningslager i infiltration:

cm.

Markbäddssand 0-8 mm

Uppsamlingsbrunn på uppsamlingsledning:

Ja

Annan fraktion:

Luftningsrör till uppsamlingsledning för markbädd:

Nej

Ja

Nej

Eventuellt utlopp leds till (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc):

Sluten tank och urintank

FINNS

SAKNAS

Anslutna enheter till tanken/tankarna:

Extremt snålspolande WC (mindre än 1 liter/spolning)
Urinseparerande toalett
Annat:
Fabrikat och modell på toalett:

WC+BDT

Fabrikat och typbeteckning till tanken/tankarna

Sluten tank:

Urintank(-ar):

Sluten tank:

Material:
3

Volym

m.

Larm/överfyllnadsskydd:

Ja

Nej
3

m.

Larm/överfyllnadsskydd:

Ja

Nej
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Betong

Annat:
Typgodkänd:

Förankring:

Ja

Urintank/Urintankar:

Volym

Plast

Nej

Ja

Nej

Material:

Plast

Betong

Lagring i tanken sker lufttätt:

Förankring:

Ja

Annat:

Nej

BESÖKSADRESS
Stadshuset
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www.nykoping.se

Ja

Nej
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Miljöenheten
Övriga upplysningar
Grundvatten:

Inte påträffat grundvatten
Påträffat grundvatten på

Berg:

m djup.

Inte påträffat berg
Påträffat berg på

m djup.

Kontaktat Renhållningen tel 0155-24 88 00 för beställning av slamtömningsabonnemang

Entreprenörens och fastighetsägarens bekräftelse (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)
Avloppsanordningen:
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:

Bifogas
Fotodokumentation enligt listan på förstasidan ska bifogas utförandeintyget
(i förekommande fall)
Reviderad situationsplan
Invändningar mot entreprenörens/ Installatörens redogörelse

Anläggningen färdigställd datum:.............................................................................................

Entreprenörens underskrift: ......................................................................................................

Sökandens utlåtande och underskrift:
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.

.........................................................................................

......................................................

Namnteckning

Datum

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress samt
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post
miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Blanketten skickas till:
Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping
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