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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöenheten

Bedömning av avloppsanläggning
Svaret ska skickas in till Miljöenheten senast 2022-06-01.
Fastighetsbeteckning

Datum

Adress
Namn

Telefon

E-post

Typ av boende:
 Permanentboende
 Fritidshus
 Obeboelig/Ödehus
2

1

Slamavskiljare
(3-kammarbrunn)

Fördelningsbrunn

3

Infiltration/markbädd

4

Luftningsrör

5

Ev. utloppsbrunn
(vid markbädd)

Anläggningen har följande delar:
(markera ja eller nej)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slamavskiljare med tre kammare
Fördelningsbrunn
Infiltration / markbädd
Luftningsrör på spridningsledare
Utloppsbrunn (om markbädd)
Tillstånd från miljö- och
byggnadsnämnden

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ej aktuellt

Saknas någon eller flera av ovanstående delar är din anläggning underkänd och behöver
åtgärdas.
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Funktion
Anläggningens funktion. Stämmer något av dessa påståenden för anläggningen?
Finns det T-rör i slamavskiljaren?
Ja
Nej
Räcker det att slamsuga en gång per år?
Ja
Nej
Slamavskiljaren är tät
Ja
Nej
(dvs. det läcker inte in ytvatten eller vatten
mellan cementringarna.)

Det är torrt i luftningsrören

Ja

Nej

Annan typ av avloppslösning:
 Minireningsverk
 Torrtoalett
 Sluten tank + Bad- Disk- Tvätt-avlopp
 Enbart Bad- Disk- Tvätt-avlopp
 Kommunalt avlopp
 Fastigheten har inget avlopp
 Annat: _____________________________

* OBS! Obligatorisk uppgift!
□ Jag bedömer att min anläggning är bristande och behöver inkomma med ansökan om
tillstånd att få anlägga ny avloppsanläggning. Det innebär att jag inte får ett besök och slipper
betala tillsynsavgift för besöket.

□ Jag bedömer att min anläggning uppfyller kraven som ställs. Jag är medveten om att
Miljöenheten kommer att göra ett tillsynsbesök för att kontrollera anläggningen. Jag är
införstådd med att besöket är avgiftsbelagt.
Underskrift av fastighetsägare

Namnförtydligande

Information till Miljöenheten

Information om avgift
Vid inventeringsbesök kommer en tillsynsavgift att tas ut om anläggningen har brister.
Tillsynsavgiften är 3381 kr, vilket motsvarar tre timmars handläggningstid. Avgift tas ut för
ingående arbete såsom besök och administration.
Om du själv gör bedömningen att din anläggning inte uppfyller dagens krav behöver inte
Miljöenheten besöka er fastighet och då utgår ingen avgift. Fyll i detta blad och skicka till:
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 Skara

alternativt skicka till: miljo.bygg@skara.se

Svaret ska skickas in till Miljöenheten senast 2022-06-01.

