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Tillsyn av ditt minireningsverk eller annan förtillverkad anläggning 

Om flera hushåll är anslutna till anläggningen räcker det att du fyller i ett formulär för alla hushåll.  

Svara så utförligt som möjligt och bifoga underlag.  

Du måste fylla i allt som är markerat med *. 

Bilder på anläggningen 

För att vi ska kunna göra en bedömning av din anläggning ska du skicka bilder. Alla komponenter i anläggningen måste 

vara synliga på bilderna. Bilderna ska ha tydliga beskrivande namn. Skicka bild på: 

• avloppsanläggningen övergripande. 

• inuti anläggningen utan lock ovanifrån.  

• inuti eventuell fördelningsbrunn, luftningsrör och uppsamlingsbrunn. 

• utsläppspunkten.  

• larmutrustningen till anläggningen.  

• eventuell UV-brunn, fosforfilter eller fosforfälla. 

E-posta eller skicka bilderna per post till miljöförvaltningen. Ange namn, telefonnummer och ditt diarienummer 

när du skickar bilderna. 

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

 Jag skickar mina bilder och bilagor till miljöförvaltningen. 

Kontaktuppgifter 
Förnamn * Efternamn * Diarienummer (som du fått i informationsbrevet) * 

                  
Adress * Postnummer * Ort * 

                  
E-postadress * Telefon/mobil * 

            

Uppgifter om fastighet 
Vem/vilket företag äger fastigheten/fastigheterna? * Fastighetsbeteckning * 

            
Hushåll kopplade till anläggningen 

 Permanentboende, antal som är kopplade till anläggningen:        

 Fritidsbostad, antal som är kopplade till anläggningen:        

 Annan verksamhet, antal som är kopplade till anläggningen:       

 Ange typ av verksamhet som är kopplade till anläggningen:       

Uppgifter om anläggningen 
Fabrikat och modell * 

      
Antal personer som belastar anläggningen * Anläggningen togs i bruk (ange datum) * 

            
Renas utgående vatten ytterligare? Till exempel via UV-brunn eller markbädd. 

 Ja   Nej 

Om ja, ange vilka reningssteg 

      

Var sker utsläpp av renat vatten? 
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Finns det tecknat serviceavtal? Om du har serviceavtal, bifoga kopia på serviceprotokoll. 

 Ja, serviceavtal finns   Nej, serviceavtal finns inte 

Om ja, hur ofta utförs service och av vilka? 

      

Om nej, hur utförs årlig kontroll? 

      

Finns rutiner för egenkontroll från tillverkaren?  Om rutiner för egenkontroll finns, bifoga kopia på rutinerna. 

 Ja, rutiner för egenkontroll finns   Nej, rutiner för egenkontroll finns inte 

Om rutiner för egenkontroll inte finns beskriv hur du utför egenkontrollen. 

      

Fyller du i en driftjournal utifrån rutinerna för egenkontroll? Om du fyller i driftjournal, bifoga kopia på driftjournal. 

 Ja, driftjournal finns   Nej, driftjournal finns inte 

Har du haft driftstopp eller andra driftstörningar? 

 Ja, har haft driftstopp/störning   Nej, har inte haft driftstopp/störning 

Om ja, kunde du identifiera felet och åtgärda på egen hand? 

      

Går det att ta prover på utgående vatten? 

 Ja, prover kan tas   Nej, prover kan inte tas 

Har du tagit analysprover på utgående vatten? Om du har tagit prover, bifoga kopia på analysrapport. 

 Ja, jag har tagit prover   Nej, jag har inte tagit prover 

Hur ofta slamtöms anläggningen? 

      
Om ingen slamtömning sker, beskriv då hur du tar hand om slammet. 

      

Använder du fällningskemikalie i anläggningen? Om ja, bifoga kvitto på inköp av kemikalie. 

 Ja, fällningskemikalie används   Nej, fällningskemikalie används inte 

Om ja, vilken kemikalie använder du? 

      
Har du fosforfilter/fosforsfälla? Om du har fosforfilter/fosforsfälla, bifoga kvitto på inköp. 

 Ja, fosforfilter/fosforfälla finns   Nej, fosforfilter/fosforfälla finns inte 

Om ja, hur ofta byter du fosforfilter? 

      
Vid biosteg i anläggningen, tillsätter du näringslösning när du är bortrest för att underhålla den mikrobiella nedbrytningen? 

 Ja   Nej 

Övrig information du vill lämna till miljöförvaltningen 

      

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina 

personuppgifter i detta formulär. Vi samlar in uppgifterna för att administrera dina uppgifter inför tillsyn av minireningsverk eller annan förtillverkad 

anläggning. Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. 

 Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 
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