
Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordning-
ar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) är fastighetsägare som släpper 
ut  avloppsvatten skyldiga att inneha  kunskap så att anordningen underhålls 
och sköts på ett sätt så att dess funktion säkerställs. Detta uppnås genom att 
fastighetsägaren utför kontroller som journalförs enligt Concleans egenkontroll-
program samt att Conclean utför årliga servicar. Concleans egenkontrollpro-
gram är  anpassat utifrån lagstiftningens krav och tillverkarens specifikationer.

Egenkontroll ska ske minst var tredje månad och ska journalföras. Tillsynsmyn-
digheten kan komma att utföra inspektion av din avloppsanordning och då kan 
dokumentation efterfrågas. För att förenkla för servicetekniker och tillsyns-
myndigheten är det bra att all dokumentation om egenkontroll  samlas i samma 
pärm för enkel åtkomst. Locket är barnsäkrat och lossas med  
hylsnyckel 17 mm vilken tillhandahålls av fastighetsägaren.

 
För egenkontrollen är det två saker som ska utföras:
1. Spara alla kvitton på inköpta kemikalier, slamtömning, eventuella 
 slitagedelar, protokoll från Conclean och Tillsynsmyndigheten och i övrigt   
 dokumentation av relevans. 

2. Utföra iakttagelser som ska journalföras. Se tabellen på nästa sida.

Vid frågor kontakta Conclean: 010-210 30 00
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Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data sam
t ev. tryckfel.

Kontrollpunkter: Intervall: Kommentar:

1 Lyssna om kompressorn låter normalt Kvartalsvis 
Syresättningen är en av de viktigaste delarna till att 
vattnet renas och håller reningsprocessen vid liv. 

2 Nivå av flockningsmedel Kvartalsvis Notera datum och mängd.

3 Inköp av flockningsmedel Vid behov Notera datum och mängd. Spara kvitto. 

4 Styrskåpets display lyser Kvartalsvis Displayen ska lysa

5 Larmlampan
Dagligen eller vid 
behov. Journalförs 
kvartalsvis

Larmlampan ska ej blinka rött

6 Har ändring av antal  
permanentboende skett? Kvartalsvis Om antalet permanentboende ändras kan det påverka 

reningsprocessen

7 Tillgänglighet Vid behov Fritt från sly, högt gräs, snö etc.

8 Slamtömning Enligt anvisning Notera datum
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