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ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Miljöenheten 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon växel Org.nr. E-post 
Box 62 Kyrkogatan 2  0532-170 00 212000-1587 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål   
 

Statuskontroll av slamavskiljare 
 
För att befintlig slamavskiljare ska kunna användas i en ny avloppsanläggning måste den vara rätt 
utformad och dimensionerad, vattentät mot omgivande mark och väl fungerande. I annat fall är det 
stor risk för uppkomst av så kallad slamflykt till, och igensättningsproblem i, efterföljande renings-
steg. Följande checklista kan användas för bedömning av en slamavskiljares status. 
 
Ifylld checklista med fotodokumentation lämnas som bilaga till ansökan/anmälan om egen avlopps-
anläggning eller skickas separat till Åmåls kommun, Miljöenheten, Box 62, 662 22 Åmål. 
 
Uppgifter med symbolen  i checklistans högermarginal ska fotodokumenteras. 
 
 

Checklista 
 
Observera att det kan bildas farlig gas i en slamavskiljare!  
 
 
Fastighetsbeteckning ..………………………………………………………………………………………. 

 
Uppgifter om slamavskiljaren 

 
Slamavskiljarens ungefärliga ålder  .......... år 

 
Slamavskiljaren är tillverkad i      betong      plast           annat material ………………... 

 
Slamavskiljarens antal brunnar .......... st 

 
Antal kammare i slamavskiljaren .......... st 

 
Slamavskiljarens våtvolym  .......... m³  

 
Kontroll av slamavskiljaren i fält 

 
Lock är           oskadat            skadat          Kommentar …………………………………….............  

 
Mät avståndet mellan vattenytan och slamavskiljarens kant   ………. cm,   uppmätt klockan ………. 

 
Avvakta under minst 8 timmar. Observera att det under denna tid inte får spolas något avlopps-
vatten från bostadshus, eller från andra avloppsanslutna byggnader, till slamavskiljaren! 
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Efter de 8 timmarna, och innan något avloppsvatten spolas till slamavskiljaren, mät avståndet på  
 
nytt mellan vattenytan och slamavskiljarens kant                    ………. cm,   uppmätt klockan ………. 

                    
Beställ tömning och rensköljning av slamavskiljaren.  

 
Kommentar när slamavskiljaren är tom och rensköljd ……………………………………………………   
 

……………………………………………………………………………………………………………...  

 
Läcker det in vatten i slamavskiljaren efter tömning?                        Ja                 Nej 
 
Kommentar (var sker eventuellt inläckage?) ……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………...  

 
Är väggar och eventuella ringskarvar fria från sprickor och inväxta rötter?             Ja                 Nej           
 

Kommentar ………………………………………………………………………………….…………....  

 
Är mellanväggar intakta/utan skador?    Ja Nej 
 

Kommentar …………………………………………………………………………………………….…  
 
 
T-rör på utgående ledning               är intakt/oskadat                    är skadat                saknas    
 

Kommentar ……………………………………………………………………………………………….  

 
Har slamavskiljaren börjat vittra sönder?   Ja Nej  
 

Kommentar ……………………………………………………………………………………….………  

 
Innan slamavskiljaren åter tas i bruk ska den fyllas med vatten upp till utloppet. 

 
Övriga kommentarer …………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Härmed intygas att fastighetens slamavskiljare har kontrollerats och att de i checklistan 
lämnade uppgifterna är korrekta. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum       Fastighetägarens namnteckning            Namnförtydligande 

  
Om annan än fastighetsägaren utfört kontrollen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum       Namnteckning             Namnförtydligande 
 
 

Personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 


