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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.  
Intyget gäller följande 
Fastighetsbeteckning Adress 

Diarienummer för beslutet 

Kontrollpunkter 

 Trekammare  Tvåkammare
Storlek (anges i m3 våtvolym) 

 Cement  Plast  Annat: 

 Förankrad T-rör vid utloppsledning intakt  Godkännande P-märkt eller dylikt, fabrikat: 

Senast slamtömd: Högtryckstvättad: 

Okulär besiktning 

 Godkänd  Ej godkänd 

Vid osäkerhet krävs följande kontroll: Slamavskiljaren fylls med vatten, utloppet ska vara täppt. 
Låt stå ett dygn. Kontrollera om vattennivån har sjunkit. 
Kommentar: 

Jag intygar att befintlig slamavskiljare är godkänd
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 
Med godkänd menas att slamavskiljaren är tät och i sådant skick att den utan problem kan fort-
sätta användas. Slamavskiljaren har inga sprickor eller vittringsmekanismer som kan vara av 
betydelse. Slamavskiljarens skiljeväggar och lock ska även bedömas.  

Intyget ska lämnas in på slutbesiktningen eller tillsammans med kvalitetsförsäkran senast 
tio dagar efter avloppet är färdigt. 

Avgift 
Vi tar inte ut någon extra avgift för att handlägga ditt intyg av befintlig slamavskiljare. Det in-
går i avgiften för din ansökan om enskilt avlopp. Läs mer om våra avgifter på 
www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.  
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Information om behandling av personuppgifter 
 
Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 
 
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga ditt 
intyg av befintlig slamavskiljare.  
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  
 
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att bevaras.  
 
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 
 
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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