
INTYG OM UTFÖRD 
AVLOPPSANLÄGGNING

Vänd! 

Borås Stad 
Miljöförvaltningen 
501 80 Borås 

Personuppgifter för fastighetsägare/sökande
Namn Diarienummer Datum 

Postadress Postnummer Ort 

Telefon e-postadress

Fastighetsbeteckning Entreprenör 

Uppgifter om anläggningen 

Datum för utförande:______________ 

Anslutet avloppsvatten: 
☐ WC + BDT
☐ BDT
☐ WC/Vakuumtoalett

Har anläggningen inrättats enligt ansökan/tillståndet? 
Ja ☐   Nej ☐ 

Om nej, beskriv nedan vilka ändringar som gjorts jämfört med ansökan/tillståndet: 
Exempelvis om placeringar eller avstånd har ändrats något, eller om någon anläggningsdel har bytts ut. 

Installerad behandling av avloppsvatten: 
☐ Traditionell infiltration, ange slamavskiljarens volym:______ m3

☐ Förstärkningslager, tjocklek:______ cm, kornstorlek:____________

☐ Modulinfiltration, ange slamavskiljarens volym:______ m3

☐ Markbädd, ange slamavskiljarens volym:______ m3

☐ Minireningsverk, typ: _____________ Efterbehandling: __________

☐ Sluten tank, ange den slutna tankens volym:______ m3

 Ange vilken typ av toalett som installerats:______________ 

☐ Filterbox (endast bad-, disk- och tvättvatten) typ: _____________

☐ Annan behandling, vilken: __________



Har grundvattennivårör installerats? 
Ja ☐ Nej ☐ 

Om ja, fyll i nedanstående: 
Vertikalt avstånd mellan spridarrör och grundvatten/berg: _____  cm 

Grundvattennivårörets horisontella avstånd från infiltrationsbädd: _____  cm 

Foton på följande ska bifogas intyget: 
- Översikt över hela anläggningen där alla delar syns tydligt, både innan och efter övertäckning
- Avskärande dränering om det finns
- Nivårör (innan övertäckning)

Bifoga som flest 10 foton 

Intygande att ovanstående uppgifter överensstämmer med utförd anläggning 

_____________________________________ _______________________________ 
Underskrift  Namnförtydligande 

Kryssa för vilken roll du har 

Entreprenör Fastighetsägare 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På 
boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Miljö- och 
konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via 
Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00. 
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