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Kontrollplan vid anläggande av 
enskilt avlopp 

 
Sökande 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetens adress 
 

Namn 
 

Beslutsdatum 
 

Diarienummer 
 

Entreprenör 
 

Ansvarig utförare 
 

Telefon/mobil 
 

 

 
 

 

Behandling 

 Infiltration  Markbädd 

 Normal  Upphöjd  
 Förstärkt  cm 

 Öppen 
 Tät (gummiduk eller motsvarande) 

Total spridningsyta utförs som Typ av markbäddssand (mm) 
  bädd  dike 

Spridningslagrets (botten) läge i förhållande Lagrets tjocklek (cm) 
 till ursprunglig markyta  

 meter över mark 
 meter under mark 

Antal uppsamlingsledningar 
 
Provtagningsmöjlighet? 

 Nej  Ja 
Utloppsledning leds till (t ex infiltration, dike) 
 

Total spridningsyta m2 Antal ledningar  st  á m 

Typ av spridningslager 
 Tvättad makadam  Natursingel 

 Geotextil över spridningsledningar 
 Avvägning av spridningsledningar har gjorts till 5-10 ‰ har utförts 
 Luftning i slutet av spridningsledningarna 
 Tätade väggar (vid upphöjd markbädd) 

 Kompaktfilter Antal moduler   st 
Fabrikat/modell 
Spridningsledningens läge i förhållande till ursprunglig markyta 
 meter över mark eller  meter under mark 

Rörledningar  Rörledningarna är lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet 
 Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras  

Slam-
avskiljare 

 Ny 
 Befintlig  

 Cement 
Volym  m3 

 Plast  Annat 
 T-rör på utloppsledning 

Fördelnings-
brunn 

 Tät botten  Täta röranslutningar  Justerbart utlopp 
 Pumpbrunn Volym m3  
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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 läggningsanvisningar från tillverkaren 
 avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på nedanstående punkter 
(vilket ska godkännas av handläggande miljöinspektör).   

Anordningen färdigställd 

Datum 

Bilagor 
 Fotodokumentation 
 Reviderad situationsplan 

Härmed intygas att anordningen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) 

Datum Entreprenörens underskrift Namnförtydligande 

Fosforfällning Fabrikat/modell/fällningskemikalie Provtagningsmöjlighet 
 Ja  Nej 

Reningsverk 
Fabrikat/modell Serviceavtal tecknat med 

Efterpolering består av 
yta m2 

Sluten tank Anslutna enheter  WC  BDT  Urin från urinseparerande toalett 

Volym m3  Tanken är förankrad 
Larm är inkopplat, typ 

Grundvatten-
rör 

 Inget grundvattenrör 

 Grundvattenrörets (botten) läge i förhållande till ursprunglig markyta 

  meter under mark 

Skydds-
avstånd 

 Grundvatten har ej påträffats  Påträffat grundvatten på m djup 
 Berg har ej påträffats  Påträffat berg på  m djup 
 Avstånd till egen vattentäkt m  Avstånd till grannes vattentäkt m 
 Avstånd till sjö/vattendrag  m 


	Kontrollplan vid anläggande av enskilt avlopp
	Sökande
	Anordningen färdigställd
	Bilagor


	Fastighetsbeteckning: 
	Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras: Off
	Avstånd till grannes vattentäkt: Off
	Fastighetens adress: 
	Sökandes namn: 
	Tillståndets beslutsdatum: 
	Tillståndets diarienummer: 
	Entreprenörens namn: 
	Namn på ansvarig utförare hos entreprenör: 
	Telefonnummer till ansvarig utgivaren: 
	Rörledningarna är fackmannamässigt lagda avseende storlek och material och lutning och täthet: Off
	Slamavskiljaren är ny: Off
	Den befintliga slamavskiljaren behålls: Off
	Slamavskiljaren är i cement: Off
	Slamavkiljaren är av plast: Off
	Ange annan relevant information om slamavkiljaren: 
	Jag har annan relevant information om slamavskiljaren: Off
	Ange slamavskiljarens volym i kubikmeter: 
	Det finns T-rör på slamavskiljarens utloppsledning: Off
	Fördelningsbrunnen har tät botten: Off
	Fördelningsbrunnens har täta röranslutningar: Off
	Fördelningsbrunnen har justerbart utlopp: Off
	Avloppsanordningen har en pumpbrunn: Off
	Ange fördelningsbrunnens volym i kubikmeter: 
	Den efterföljande reningen består av en infiltration: Off
	Den efterföljande reningen består av en markbädd: Off
	Infiltrationen är normal: Off
	Infiltrationen är upphöjd: Off
	Infiltrationen är förstärkt: Off
	Ange antal centimeter som infiltrationen är förstärkt: 
	Markbädden är öppen: Off
	Markbädden är tät med gummiduk eller motsvarande: Off
	Infiltrationens totala spridningsyta utförs som bädd: Off
	Infiltrationens totala spridningsyta utförs som dike: Off
	Ange markbäddens markbäddssand i millimeter: 
	Ange markbäddens sandlagers tjocklek i centimeter: 
	Ange i meter infiltrationens spridarlagers bottenläge i förhållande till ursprunglig markyta över mark: 
	Ange i meter infiltrationens spridarlagers bottenläge i förhållande till ursprunglig markyta under mark: 
	Ange antal uppsamlingsledningar som finns i markbädden: 
	Det finns inte provtagningsmöjligheter i markbädden: Off
	Det finns provtagningsmöjligheter i markbädden: Off
	Ange vart markbäddens utloppsledning leds: 
	 Tillexempel infiltration eller dike: 

	Ange den efterföljande reningens totala spridningsyta i kvadratmeter: 
	Ange antal ledningar som finns i den efterföljande reningen: 
	Ange den efterföljande reningens ledningar i meter per ledning: 
	Den efterföljande reningens spridningslager är tvättad makadam: Off
	Den efterföljande reningens spridningslager är natursingel: Off
	Det finns geotextil över spridningsledningarna: Off
	Avvägning av spridningsledningar har gjorts till fem till tio promille: Off
	Det finns luftning i slutet av spridningsledningarna: Off
	Det finns tätade väggar gäller vid upphöjd markbädd: Off
	Den efterföljande reningens består av kompaktfilter: Off
	Ange antal moduler som består av kompaktfilter: 
	Ange kompaktfiltrets fabrikat eller modell: 
	Ange i meter kompaktfiltrets spridarlagers bottenläge i förhållande till ursprunglig markyta över mark: 
	Ange i meter kompaktfiltrets spridarlagers bottenläge i förhållande till ursprunglig markyta under mark: 
	Ange fosforfällningens fabrikat eller modell eller fällningskemikalie: 
	Det finns provtagningsmöjlighet på fosforfällningen: Off
	Det finns inte provtagningsmöjlighet på fosforfällningen: Off
	Ange reningsverkets fabrikat eller modell: 
	Ange företag som reningsverkets serviceavtal är tecknat med: 
	Ange vad reningsverkets efterpolering består av: 
	Ange reningsverkets efterpoleringens yta i meter: 
	Till den slutna tanken är WC kopplat: Off
	Till den slutna tanken är bad disk och tvättvatten kopplat: Off
	Till den slutna tanken är urin från en urinseparerande toalett kopplad: Off
	Ange den slutna tankens volym i kubikmeter: 
	Den slutna tanken är förankrad: Off
	I den slutna tanken finns ett larm är inkoppla: 
	 Ange larmets fabrikat eller modell: 

	Inget grundvattenrör har installerats: Off
	Grundvattenrör finns: Off
	Ange i meter grundvattenrörets bottenläge i förhållande till ursprunglig markyta under mark: 
	I provgropen har ej grundvatten påträffats: Off
	I provgropen har ej berg påträffats: Off
	I provgropen påträffades grundvatten: Off
	Ange avstånd i meter på vilket djup som grundvatten påträffades: 
	Ange avstånd i meter på vilket djup som berg påträffades: 
	Ange avstånd till din grannes vattentäkt i meter: 
	I provgropen påträffades berg: Off
	Avstånd till din egna vattentäkt: Off
	Ange avstånd i meter till din egna vattentäkt: 
	Avstånd till närmsta sjö eller vattendrag: Off
	Ange avstånd i meter till närmsta sjö eller vattendrag: 
	Anloppsanordningen är utförd helt enligt insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut: Off
	Avloppsanordningen är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren: Off
	Avloppsanordningen avviker från insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut: Off
	Ange hur avloppsanordningen avviker från insänd anmälan eller ansökan och meddelat beslut: 
	Ange datum då avloppsanordningen färdigställdes: 
	Tillsammans med kontrollplan bifogas den obligatoriska fotodokumentationen: Off
	Tillsammans med kontrollplan bifogas en reviderad situationsplan: Off
	Tillsammans med kontrollplanen skickas annan bilaga: Off
	Ange vilken bilaga som skickas med kontrollplanen: 
	Ange datum då entreprenören skriver under kontrollplanen: 
	Entreprenörens namnförtydligande: 


