Bygg- och miljökontoret

Checklista för täthetskontroll av sluten tank
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att administrera handläggningen av ärendet och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Handläggningen görs i enlighet med
miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen
har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00,
vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält
Information
Om befintlig sluten tank ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att den slutna tanken har en korrekt
funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanordningen inte fungerar som
förväntat, ska slutna tanken kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att ny avloppsanläggning
förlorar sin funktion. Undersökningen kräver att den slutna tanken töms på avloppsvatten för att sedan fyllas på med vatten från
exempelvis trädgårdslangen. Efter undersökningen ska den slutna tanken tömmas igen och eventuella skador noteras. Kom ihåg
att fotografera insidan av den slutna tanken.
Observera att farlig gas kan bildas i den slutna tanken.
Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation (4 stycken bilder per A4) ska skickas in till Upplands Väsby kommun, Väsby
Direkt, 194 80 Upplands Väsby, efter avslutat arbete.

Dnr:________________________

Uppgifter om slutna tanken
Ange våtvolym*

Om möjligt, ange fabrikat

Ange ålder*

Ta ett mått från vattennivån upp till slutna tankens kant.
Ange mått och tidpunkt för första mätningen *

Kontroll i fält
Är locket helt?*
Ja

Kommentar
Nej

OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 8 timmar för att kontrollera eventuella läckage.
Efter 8 timmar tas ett andra mått. Ange mått och tidpunkt *
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Töm den slutna tanken och svara på följande frågor
Sker inläckage av ytvatten efter att slutna tanken tömts?*
Ja
Nej

Kommentar

Är slutna tanken fri från sprickor och inväxta rötter?*
Ja
Nej

Kommentar

Har tanken börjat söndervittra?*
Ja

Kommentar
Nej

Övriga kommentarer

Underskrift fastighetsägare *
Ort och datum

Underskrift

Underskrift (om annan än fastighetsägaren utfört arbetet)
Ort och datum

Underskrift
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