
Avtal om inrättande av enskild avloppsanläggning 
Avtalet är avsett att användas vid inrättande eller renovering av enskild avloppsanläggning där 
enskild konsument är beställare. För åtagandet gäller konsumenttjänstlagen och Allmänna 
bestämmelser. 

Avtalet gäller tillsammans med separat offert nummer ______________  daterad ________________ 

Avtalet kan bifogas ansökningshandlingarna. Offert ska inte lämnas. 

A. Parter 

Beställare 

    

   

 

Personnr  

Adress 

Tfn 

Entreprenör 

Adress 

    

Tfn 

Organisationsnumm  Innehar F-skattsedel 

B. Omfattning 

Utreda förslag och upprätta ansökningshandlingar 

Entreprenören åtar sig att till fastigheten     

C. Omfattning 

Utföra avloppsanläggningen 

Entreprenören åtar sig att till fastigheten     

Göra de förundersökningar, upprätta förslag avloppsanläggning och de ansökningshandlingar, 
som är nödvändiga för att Miljö- och Konsumentnämnden ska kunna behandla ärendet. I 
handlingarna ska dricksvattenbrunnar och bergvärmebrunnar inom 100 meter korrekt anges. 

 

 

 

 

  

    

  

 

 
 

 

Inrätta avloppsanläggning enligt Miljö och konsumentnämndens tillstånd och enligt 
konsumenttjänstlagens krav på fackmannamässigt utförande. 

För infiltrationsanläggning innebär det bland annat att marken ska beredas och material 
användas så att marken kan ta emot det renade avloppsvatten utan att läcka ut på omgivande 
mark eller fylla bädden med vatten. Infiltrationsledningar ska läggas så att avståndet till högsta 
grundvatten uppfyller lämnat tillstånd. 

1(2) 

er             

Utföra uppställningsplats för slamtömningsfordon enligt renhållningsordningens bestämmelser. 
Tillgång till sådan plats krävs också enligt tillstånd från Miljö- och konsumentnämndens 
tillstånd. 



D. Avrådande 

(T.ex. om hur åtgärder för att undanröja risk för högt grundvatten. Om kunden begär åtgärder trots avrådan kan det bli 
aktuellt att kunden vid senare fel, får stå för åtgärder för att komma  tillrätta med problemet) 

E. Pris och betalning 

Se separat offert 

F. Tider 

Arbetena enligt punkt B ska påbörjas ______________________ och vara färdigställda senast 

Arbetena enligt punkt C ska, under förutsättning att Miljö- och konsumentnämndens tillstånd erhållits 

påbörjas ___________________________ och vara färdigställda ____________________________ 

G. Garanti 

Om entreprenören lämnar en garanti för arbetena eller del därav ska det anges under punkt H 

H. Övrigt 

(Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten, besiktning, specificerad räkning, förseningsvite,  försäkringar m.m.) 

Fortsättning, se separat offert 

Anbud Avtalsbekräftelse 

Ort och datum   Ort och datum  

Entreprenör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Beställare 

  2(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

_____________________ 
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