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Uppgifter om utförd avloppsanläggning 
 
Denna blankett ska fyllas i så snart anläggningen är färdiggjord, och skickas in till Kalix kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, 952 81 Kalix. Den kan fyllas i av 
ägaren alternativt entreprenören. 
 
Fastighetsbeteckning 

 

Tillståndshavare 

 

Tillstånds-/beslutsdatum 

 
Datum för färdigställande 

Vem har utfört den 

 

 
Anläggningen har placerats:  

 enligt inlämnade handlingar  på annan plats (I så fall ska skiss bifogas!) 
 
Beskriv slamavskiljaren  
Typ, storlek (våtvolym) och material. Ange även eventuellt typgodkännande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Har infiltrationen/markbädden utförts helt enligt alla anvisningar? 

 ja   nej 
Om nej beskriv nedan hur den utförts eller vad som avviker 
 
 
 
 
 

 
Infiltrationen/markbädden har gjorts med: 
 

 sammanhängande yta, ……….….m  x  …..…..… m        diken, …..…..… st á …..…..…. m 
 
Eventuellt förstärkningslager/utbyteslager är ………………… cm ”tjockt”. 
 
Kryssa för det som anslutits till anläggningen 
 

 bad eller dusch                 kök                 tvättstuga                 vattentoalett 
 

 annat, nämligen ……………………………………………………………………………………… 
 

 övriga upplysningar lämnas på baksidan. 
 
Att lämnade uppgifter är riktiga intygar: 
 
 
_________________ ________________________ _____________________ 
 Datum                                   Underskrift  Namnförtydligande 
 
 
Uppgifterna skickas till 
Kalix kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, 952 81 Kalix 
 

Svarsblankett 
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Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL 
 
 
Övriga upplysningar 
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