
Serviceavtal Reningsverket Mälaren 

Villkor 

Detta avtal står mellan nedan nämnd fastighetsägare och Godkända Avlopp i Sverige AB med 
organisationsnummer 556972–5145. 

Serviceavtalets omfattning är att Godkända Avlopp eller dess servicepartner utför service och tillsyn på anläggningen 
enligt serviceintervall för aktuell modell. Servicen innebär att reningsverkets samtliga funktioner kontrolleras och 
slitagedelar (ingår ej i avtalspriset) byts enligt schema. 

Om fel uppstår som antingen kommit via handhavandefel eller annan yttre påverkan och extra servicebesök utförs, 
debiteras det utöver avtalet. 
Ex på fel som ej ingår eller täcks av garanti eller serviceavtal är, att något blivit nedspolat som inte ska vara i 
avloppet, åsknedslag, översvämning, igensatt utloppsdike, fryst utlopp etc. 

Besök för att åtgärda ovan nämnda faktureras med en timtaxa på 750kr/timme inkl. moms och fast ersättning för 
servicebil. 
Trasiga delar som inte omfattas av garantin debiteras enligt gällande prislista. 

Fastighetsägaren ska ha uppsikt över larmenheten samt regelbundet utföra egenkontroll enligt tillverkarens 
anvisningar. 
Anläggningen ska slam tömmas med 1-2ggr/år eller enligt kommunens slamtömnings schema, det åligger 
fastighetsägaren att ha ett aktivt abonnemang för slamtömning. 

Fastighetsägaren meddelas 5–10 arbetsdagar innan service kommer att utföras. 

Första servicen efter installation är fri, därefter debiteras enligt prislista. Reningsverk med flera servicebesök/år 
debiteras efter varje besök. 

Prislista service 

Mälaren 6, 1gång/år 2900.- 
Mälaren 8, 1gång/år 2900.- 
Mälaren 12, 1gång/år 3300.- 
Mälaren 18, 1gång/år 3800.- 
Mälaren 25, 2gånger/år 5800.-      (2900.-/besök) 
Mälaren 35, 3gånger/år 8300.-      (2766.-/besök) 
Mälaren 50, 3gånger/år 10 900.-   (3633.-/besök) 

Annan modell ________.   ____ gånger/år á _____________/besök 

Slitagedelar ingår ej i avtalet, dessa debiteras separat. 
Faktura sänds efter utförd service med betalningsvillkor på 10 dagar. 
Uppsägningstid 3mån. 
Vid ägarbyte måste nytt avtal skrivas då avtalet följer individen. 

Priser för service indexregleras och kan komma att ändras utan förvarning. 

Garantier 

Reningsverket Mälaren har 20 års garanti, på elektronik 3 år. 
Vi tecknande av detta avtal ingår även en löpande processgaranti. 

Vad ingår i service 

• Genomgång av funktioner
• Kontroll av slamnivå
• Mätning av aktivt slam
• Återställning av serviceindikator
• Kontroll av slangar och anslutningar
• Provkörning
• Rengöring/byte av luftfilter
• Byte av membran i luftpump

(vart 3:e år)
• Rengöring av syremembran

(vart 5:e år)
• Dokumentation på utförd service
• Önskas provtagning kan det utföras

mot beställning (kostnad enligt
externt laboratoriers prislista)



Serviceavtal Reningsverket Mälaren

Modell 

Mälaren 6          8          12          18          25          35          50       Annan modell __________ 

Serienummer ____________/__________    serienr är 3+2 siffror (xxx/xx) 

Fastighetsägare/Avtalspart 

Personuppgifter 
Vid undertecknande av detta avtal samtycker jag till att Godkända Avlopp har rätt att lagra personuppgifter i enighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknat avtal skickas till service@godkandaavlopp.se eller till 
Godkända Avlopp AB Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping 

Ort & Datum                Ort & Datum 

_________________________________   ________________________________ 

Underskrift fastighetsägare                För Godkända Avlopp 

________________________________________                 ________________________________________ 

Namnförtydligande                Namnförtydligande   

____________________________________             _____________________________________ 

Faktura Adress 

Namn:  ___________________________________________________________________________________ 

Adress: ___________________________________________________________________________________ 

Postnr: __________________ Ort: _____________________________________________________________ 

Mejl: _____________________________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________________________________________________________________ 

Adress för installation om annan än ovan 

Adress: ___________________________________________________________________________________ 

Postnr: __________________ Ort: _____________________________________________________________ 

Datum för installation __________________ 
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