
Sökande 

Intyg om utförd 
avloppsanläggning
 
Skickas till: 
Lilla Edets kommun 

Miljöenheten 

463 80 Lilla Edet 

Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

Rapporten avser 

Avloppsanläggning med WC Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten 

Annat: 

Antal hushåll som avloppsanläggningen betjänar 

Placering 

Avloppsanläggning belägen enligt ansökan 

Avloppsanläggning utförs enligt läggningsanvisningar från tillverkaren 

Avvikelser från ansökan eller läggningsanvisningar: 

Antal luftningsrör (spridningsledning) Antal luftningsrör (dräneringsledning) 

Luftningsrör finns ovan hustak Inspektionsbrunn på utloppsledning 

Avstånd från spridarledning till grundvattenyta (m) 

Övriga upplysningar/kommentarer 

Skriftliga driftsinstruktioner är överlämnade till fastighetsägaren Ja Nej 

Foton på anläggningsarbete är bifogade 

Anläggningen färdigställd Anläggningen tas i drift 

Entreprenör 
Namn Telefonnummer 

Epostadress 

Entreprenören har tagit del av beslutet (diarienummer) Ja Nej 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer 

information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter. 

Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 95 00 E-post: miljo@lillaedet.se 
463 80 Lilla Edet Internet: www.lillaedet.se 

mailto:miljo@lillaedet.se
http://www.lillaedet.se/


Bilaga: Information om markbädd/infiltration 

Markbädd och infiltration (fylls även i om markbädd/infiltration används som efterpolering) 

Längd per spridarledning (m) Bredd (m) 

Spridningslager 
Tjocklek (cm) Kross Naturgrus 

Tvättat material Kornstorlek (mm) Ja Nej 

Antal kompaltfiltermoduler 

Täckning av spridningslagret 

Fiberduk 

Markbädden är tätad med gummiduk 

Markbäddssand, tjockled (cm) Markbäddssand, kornstorlek (mm) 

Annat: 

Tät vid röranslutningar 

Dräneringslager, tjocklek (cm) Dräneringslager, kornstorlek (mm) 

Antal spridarledningar
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