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Kvalitetsförsäkran/ 
Egenkontroll 
Anläggande av enskilt avlopp

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsskydd 
0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Postadress  Besöksadress  Webbadress   Telefon, Telefax 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00,  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  0431-770 20

Kontrollpunkter

Rörledningar Rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende 
storlek,material, lutning, täthet osv.

Täta rörledningarna från byggnad ligger i 
sand så att sättningar förhindras.

Slamavskiljare Cement Plast Annat T-rör på utloppsledning

Godkännandebevis P-märkt, fabrikat: Volym m3

Volym m3

Volym m3

x

m

På påträffat berg påInte påträffat berg m djup

m djup

m

m

stm, antal spridningsledningar

st, á längd

Fördelningsbrunn Täta röranslutningar Tät botten

upplyft infiltration

Justerbart utlopp*

Förstärkt infiltration, mäktighetslager

Pumpbrunn*

Infiltration Utförd som dikesschakt, antal

Utförd som bädd, ange yta

Luftning i slutet av spridarledning

Tvättad makadam Geotextil över spridningsledningarna

Avvägning av spridarledningarna till 1-5%o har utförts

Läggningsdjup

Sökande

Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökande)

Entreprenör (firmanamn) Ansvarig utförare

Postadress Telefon/Mobiltelefon

Serviceavtal finns med:Minireningsverk

Slutna tankar

Annan anordning

Övriga  
upplysningar

anslutna enheter Urin från 
urinseparerad toalett

BDT (Bad/Disk/Tvätt)WC

Inte påträffat grundvatten På påträffat grundvatten på

Nivålarm är inkopplat, typ

Tanken är förankrad

* ej generellt krav, men önskvärt eller t.o.m krav enligt läggningsanvisningar

Fastighetsbeteckning

Beslutsdatum Ärendenr
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Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

Är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut

Är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren 

Avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter

Avvikelser

Anläggningen färdigställd

Entreprenösrens underskrift

Datum

Firmanamn

Sökandens utlåtande och underskrift

Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse

Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse

Datum Namnteckning

Bifogas

Fotodokumentation

Reviderad situationsplan
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Kontrollpunkter
Rörledningar
Rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende 
storlek,material, lutning, täthet osv.
Täta rörledningarna från byggnad ligger i 
sand så att sättningar förhindras.
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m djup
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m, antal spridningsledningar
st, á längd
Fördelningsbrunn
Täta röranslutningar
Tät botten
upplyft infiltration
Justerbart utlopp*
Förstärkt infiltration, mäktighetslager
Pumpbrunn*
Infiltration 
Utförd som dikesschakt, antal
Utförd som bädd, ange yta
Luftning i slutet av spridarledning
Tvättad makadam
Geotextil över spridningsledningarna
Avvägning av spridarledningarna till 1-5%o har utförts
Läggningsdjup
Serviceavtal finns med:
Minireningsverk
Slutna tankar
Annan anordning
Övriga 
upplysningar
anslutna enheter
Urin från
urinseparerad toalett
BDT (Bad/Disk/Tvätt)
WC
Inte påträffat grundvatten
På påträffat grundvatten på
Nivålarm är inkopplat, typ
Tanken är förankrad
* ej generellt krav, men önskvärt eller t.o.m krav enligt läggningsanvisningar
Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)
Är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
Är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren 
Avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter
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Anläggningen färdigställd
Entreprenösrens underskrift
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Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse
Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
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