
Information om fastigheten 

Svarsenkät

Permanentboende Fritidsboende, antal veckor/år: 

Komplementbyggnad med indraget vatten, typ/antal:

Antal personer som normalt nyttjar: , som maximalt nyttjar fastigheten: 

Installationer: Diskbänk 
Badkar 

Tvättställ 
WC 

Dusch Diskmaskin Tvättmaskin 

Vattenförsörjning 

Endast kran/pump ute Avsaltningsanläggning
Borrad brunn  Sommarvatten Året-runt vatten 

Indraget vatten 
Grävd brunn 

fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Fastighetsbeteckning:

Ev. tidigare fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress (väg/gatunr/tomtnr):

Fastighetsägare:

Ev. arrendator: 
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Beskriv din fastighets terräng- och markförhållanden (t.ex. berg i dagen, egen ö, lermark, skog osv.) 

Uppskattad/uppmätt vattenförbrukning är

 Gemensam med fastighet(er): 

liter per dygn 

Avloppsanordning 

 Ev. omgjord, år: 

Ja, (beskriv under övriga upplysningar) Nej 

    Gemensam med fastighet(er): 

Indraget vatten i komplementbyggnad(er):  

Vilken typ av avloppsanordning finns på fastigheten: 

Tillstånd, dnr/år: Installation, år: 



Efterföljande rening: 

Efterföljande rening saknas Stenkista

Markbädd

Resorption 

Kompaktfilter, antal: Infiltration

Finns luftningsrör till efterföljande rening: Ja, antal:             Nej

Minireningsverk, modell: 

Annat, t.ex. gråvattenfilter: 
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Samtliga luftningsrör är torra från slam, jord och vatten 

cm vatten 

cm slam

Ett eller flera luftningsrör hade 

Ett eller flera luftningsrör hade 

Finns uppsamlings-/kontrollbrunn: Ja Nej 

Utsläpp från avloppsanordningen sker meter från hav/sjö, bäck, dike.

Egenkontroll av BDT-anläggning 

Egenkontroll är den egna regelbundna tillsyn och service du som fastighetsägare är 
skyldig att utföra för att säkerhetsställa att anordningen fungerar som den ska. 
Skriv så utförligt du kan, får du inte plats i rutorna så skriv gärna på baksidan eller skriv 
och skicka med på separat papper.

Hur ofta utför du egenkontroll av anläggningen? 

Beskriv vad och hur du gör när du utför egenkontrollen

Har du haft någon sakkunnig/servicefirma som kontrollerar anordningen efter att den 
installerats      Ja      Nej 

När byttes senast filtermaterialet i anordningen/ rengjordes filtermaterialet i anordningen? 

Beskriv hur materialet byttes eller rengjordes och av vem.

Hur omhändertas eventuellt filtermaterial, (exempelvis slängs på komposten, hämtas av 
slamtömningsentreprenör etc.)
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Exempel på skiss
Rita en skiss över tomten, alternativt bifoga en egen karta. 
Ta med samtliga byggnader och markera vilka som har indraget vatten samt markera 
avloppsanordningens placering. 
Markera den egna brunnen samt grannarnas brunnar och avstånd från dessa till 
avloppsanordningen. Rita även in vägar/infart. Skissen kan till exempel se ut enligt följande: 

Skiss över fastighet 

Rita en skiss över tomten



Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Personnummer Utdelningsadress Postnr, Ort 

Telefonnummer (dagtid) Mobilnummer E-postadress

Kontaktuppgifter och personnummer för fakturering om annan än fastighetsägare: 

Returnera enkäten till: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge 
2020-06-17 pienaa05 
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Bilder att bifoga
Följande bilder önskar vi få in på din anläggning och fastighet. Gör ett kryss i rutan för de bilder du 
skickar med. Alla delar är inte aktuella på alla fastigheter.

Följande bilder önskas på fastigheten:
En översiktsbild på fastigheten
Bilder på samtliga byggnader på fastigheten
Bild på samtliga dricksvattenbrunnar eller annan vattenförsörjning som avsaltningsanläggning. 
Översiktsbild på hela avloppsanordningen
Bild på avloppet mot huset
Bild på avloppet mot recipient, alltså avloppets utsläppspunkt exempelvis strandkant, eller stenkista 
Bild ned i avloppsanordningen. (lyft på samtliga lock och fota ner i behållaren)
Bild på utsläppspunkten. (där vattnet når mark efter avloppsanordningen)
Bild på eventuell efterföljande rening som exempelvis en markbädd, infiltration . 
Bild på avloppsledningarna från byggnaderna till avloppsanordningen.
Bild på komposteringskärl/den plats där slam/filtermaterial läggs (endast om eget
    omhändertagande av slam/filtermaterial sker på fastigheten)

Handlingar att bifoga

Enligt tillståndet för avloppsanordningen på fastigheten så är ni som fastighetsägare skyldiga att följa 
de punkter som finns för driften av anordningen. bland annat punkten om kravet på egenkontroll och 
att service ska utföras på anordningen. Tillståndet tillåter även oss som myndighet att vid tillsyn kräva 
in uppgifter som visar att ni följer kraven i tillståndet. 

Följande uppgifter önskas få in (kopior på handlingar):
kvitton/handlingar från när service är utförd
kvitton/handlingar vid byte av filtermaterial 
kvitton/handlingar vid rengöring av filtermaterial. 
övriga kvitton/handlingar som kan vara av intresse gällande avloppsanordningen.
om eventuellt prover har tagits på utgående vatten från anordningen önskar vi få in testresultaten. 

Övriga upplysningar, finns det något vi behöver veta: 
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