
INTYG OM UTFÖRD AVLOPPSANORDNING 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

     Permanent bostad      Fritidsbostad 

     BDT- och WC-avlopp.          BDT-avlopp         Slamavskiljarens våtvolym: 

     WC till sluten tank.   Tankvolym:      3 m3      6 m3      Annan volym: 

     Det ska ske eget omhändertagande av slam enligt separat anmälan till MHE 

     Reningsverk. Fabrikat:  Efterpolering:           

    Kemisk fällning i slamavskiljaren. Fabrikat:         Fosforfälla finns. Fabrikat: 

Reningsverket ska slamsugas. Antal gånger/år                      Reningsverket ska inte slamsugas  

    Nya avloppsanläggning ersätter befintligt avlopp        Befintlig slamavskiljare ska sluttömmas 

Fastighetsägare Entreprenör 
Namn Namn 

Adress Adress 

Postadress Postadress 

E-post E-post 

Telefon nummer Telefon nummer 

      Härmed intygas att avloppsanordningen är utförd i enligt MHN:s beslut, daterat: 

      Latrinhämtning finns          ska upphöra        ska finnas kvar 

      Avloppet är taget/skall tas i bruk fr.o.m 

Datum/underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Fylls i av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

     Avloppsanordningen bedöms vara utförd i huvudsak enligt tillstånd. 

      Avloppsanordningen ska inte slamsugas. 

     Slamavskiljaren ska slamsugas regelbundet och intas i registret för slamsugning fr o m 

   Sluten tank ska slamsugas regelbundet och intas i registret för slamsugning fr o m 

     Reningsverket ska slamsugas regelbundet och intas i registret för slamsugning fr o m 

Övriga upplysningar: 

Datum Beslutande Namnförtydligande 

Blanketten ska skickas till  

   Miljö- och hälsoskyddsenheten  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 813 00  |  miljoskydd@osteraker.se  |  www.osteraker.se 
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