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Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Skickas till:

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden
Fastighetsbeteckning

Diarienummer

Datum då anläggningen färdigställdes

Datum för beslut om tillstånd/anmälan

Avsteg har gjorts från beslutet

 Ja

 Nej

Ange ev. avsteg som gjorts för beslutet

Utförande
Anläggningsarbetet är utfört av

 Entreprenör

Entreprenör

 Sökanden

Kontaktperson, namn och telefonnummer

Checklista
Allmänna kontrollpunkter
Dränerings-, tak- och dagvatten är anslutet till anläggningen

Drift och underhåll
Drift- och underhållsinstruktion finns för avloppsanordningen

Kontroll

Sign Anmärkning

 Ja  Nej
Kontroll

Sign Anmärkning

 Ja  Nej

Hemsida

E-post

Bodens kommun

www.boden.se/sbk

sbk@boden.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

961 86 Boden

Plan 5 A
Stadshuset
Kyrkgatan 24

0921-620 00

0921-180 75

600-7181

212000-2767
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Kontrollpunkter för slamavskiljare och infiltrationsanläggning
Observera!
Kontrollpunkter som är markerade med en kamera ( ) ska fotodokumenteras. Bilderna ska bifogas till
utförandeintyget och vara sammanställda i ett dokument. Av bilderna ska det tydligt framgå att respektive
kontrollpunkt uppfylls. Vidare bör det finnas en beskrivning av varje bild för att underlätta granskning av
dokumentet.
Bristfällig fotodokumentation av kontrollpunkterna kan innebära krav på komplettering och i värsta fall att
utförandet av avloppsanordningen underkänns.
När ”bild med nivåstång” anges vid kontrollpunkten ska en nivåstång eller motsvarande mätverktyg ställas
på schaktbotten och stå kvar under tiden de olika lagrena i infiltrationsanläggningen byggs upp. Varje nytt
lager ska fotograferas.
Kontrollpunkter för slamavskiljare och
fördelningsbrunn
Slamavskiljare är försedd med T-rör
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljaren
har packats

Kontroll

 Ja  Nej
 Ja  Nej

Slamavskiljaren har förankrats enligt tillverkarens
anvisningar

 Ja  Nej

Fördelningsbrunn har justerats för jämnt fördelat flöde till
spridningsledningar

 Ja  Nej

Kontrollpunkter för infiltration

Kontroll

Schaktbotten är förlagd på rätt nivå enligt ritning
(bild med nivåstång)

 Ja  Nej

Schaktbotten är inte packad eller utslätad
(markporerna ska vara öppna)

 Ja  Nej

Endast vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av
minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut (bild
med nivåstång)

 Ja  Nej

Spridningslager är anlagt i rätt tjocklek (bild med nivåstång)
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰
Spridningsledningar avslutas med avluftningsrör
Fiberduk är lagd ovan spridningslagret
Återfyllnaden är minst 40 cm
Infiltrationen kompletterad/anlagd med kompaktfiltermoduler
som är lagda enligt tillverkarens anvisningar
Grundvattenrör är installerat intill infiltrationsanläggningen

Sign Anmärkning

 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

Sign Anmärkning

 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej

 Ja  Nej

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.
Namnunderskrift

Namnförtydligande

__________________________________________ __________________________________________

