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Avlopp är tillståndspliktigt 
 
Om din fastighet inte är ansluten till kommunalt avloppsnät måste du själv 
ordna rening av avloppsvatten. Som fastighetsägare är du ansvarig för att 
avloppsanläggningen fungerar som den ska och är byggd enligt gällande lagar 
och bestämmelser.  
 
Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du 
antingen söka tillstånd eller göra en skriftlig anmälan enligt miljöbalken. 
Blanketter och information för detta kan du få på kommunens bygg- och 
miljöavdelningen eller via kommunens hemsida www.kalix.se. Där du också 
hittar aktuella länkar och informationen ”planera för avlopp”. 
 
Ett erhållet bygglov innebär ingen garanti för att ett enskilt avlopp går att 
ordna. Om den bygglovssökande vet med sig att ett enskilt avlopp kan bli 
aktuellt i framtiden är det lämpligt att ta upp frågan redan i samband med 
bygglovsprövningen. Husets placering, gällande planbestämmelser, en 
eventuell vattenbrunns placering är exempel på faktorer som kan ha 
avgörande betydelse om avloppsfrågan går att lösa eller inte. Att anlägga en 
avloppsanläggning utan tillstånd kan medföra en statlig miljösanktionsavgift.  
 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
Om du däremot ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp – kontakta 
handläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen, avd. Teknisk försörjning, 
Irene Bäckman, tel 650 51.  
 
 
Renhållning 
 
Kommunen har ansvar för hämtning av hushållens avfall. Till hushållsavfall 
räknas både hushållssopor och hushållens avloppsslam.  
Är du boende i ett nytt enskilt hushåll i kommunen är hämtning av avfall 
obligatoriskt så fort du är folkbokförd på adressen.  
 
Från fritidsbebyggelse sker ingen obligatorisk sophämtning respektive 
slamtömning så länge du inte är folkbokförd på adressen, då träder kravet på 
anslutning in. Ägare till fritidshus ska i dessa fall eller om ägaren i övriga fall 
önskar sophämtning resp. slamtömning hos kommunen teckna ett 
abonnemang för renhållning. Ett sådant abonnemang kan gälla under delar av 
eller hela året.  
 
Frågor beträffande renhållning, slamtömning och tecknande av nya 
abonnemang kan ställas till avd. Teknisk försörjnings va-expedition på tel. 
0923-650 43. 
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