Entreprenörsrapport (Färdigställande av avlopp)
Information om dokumentation vid anläggandet av
avloppsanordning
För att du ska kunna visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt
tillstånd behöver du skicka in en ifylld entreprenörsrapport samt
fotodokumentation till förbundet. Blankett för entreprenörsrapport bifogas med
tillståndet för avlopp men finns även att ladda ned från vår hemsida www.smohf.se
Du som fastighetsägare ansvarar för att förbundets blankett entreprenörsrapport
fylls i och lämnas till förbundet.
Fotodokumentation som ska bifogas entreprenörsrapporten
Förutom korrekt ifylld entreprenörsblankett behövs fotodokumentation på
anläggandet av avloppsanordningen. Tydlig fotodokumentation med följande
innehåll ska bifogas tillsammans med text som beskriver vad de visar:
- förankring/ar
- schaktbotten
- pålagd markbäddssand (i förekommande fall)
- kontrollbrunn från markbädd (i förekommande fall)
- singel och ledningar utlagda
- utloppsledning och utsläppspunkt (t.ex. stenkista) från markbädd (i
förekommande fall)
- avskärande dränering (i förekommande fall)
- dräneringsrör/ luftningsrör (i förekommande fall)
- översiktsbild avloppsanordningen mot byggnader
- utsläppspunkt mot recipient (dike, sjö, å, mark)
- översiktsbild över hela avloppsanordningen där alla delar syns tydligt, både
innan och efter övertäckning
På vår hemsida www.smohf.se finns exempelbilder på tydlig fotodokumentation.
När entreprenörsrapporten kommer in till förbundet, granskar vi underlaget och
skickar en bekräftelse till fastighetsägaren. Saknas uppgifter i rapporten eller saknas
fotodokumentation behövs dessa uppgifter kompletteras innan bekräftelse kan
skickas. Vi meddelar även SRV återvinning AB eller Tekniska kontoret i Tyresö att
avloppsanordning är utförd och att regelbunden slamtömning ska börja utföras på
fastigheten. Slamtömning kan endast ske om förbundet meddelat kommunens
slamtömningsentreprenör.
Slamtömningsinstruktioner
Om slamtömning sker på ett felaktigt sätt kan avloppsanordningen förstöras.
Fastighetsägaren ansvarar för att slamtömningsinstruktioner ska finnas på plats.
Finns inte tydliga slamtömningsinstruktioner kommer inte avloppsanordningen att
tömmas och du som fastigetsägare får betala framkörningsavgift.

Återfyllnad med vatten
Vissa avloppsanordningar kräver återfyllnad med vatten efter slamtömning. Detta
kan ske enligt avtal med kommunens slamtömningsentreprenör eller i egen regi.
Fastighetsägaren ansvarar för att meddela kommunens slamtömningsentreprenör
innan planerad tömning ifall man vill ha återfyllnad i samband med slamtömning.
Återfyllnadsvolym är viktig att uppge.
Avgift
För handläggning och granskning av inlämnad entreprenörsrapport och
fotodokumentation tar vi ut en avgift per påbörjad halvtimme för nedlagd
handläggningstid. En inkomplett entreprenörsrapport förlänger handläggningstiden.
Faktura skickas separat. Läs mer om vår taxa på www.smohf.se.
Kontakt
Ring Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om ni har frågor gällande
dokumentationen vid anläggandet av enskilt avlopp. Telefon: 08- 606 73 00
E-post: miljokontoret@smohf.se.

