
Teknisk beskrivning av VA-installation 
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Organisations- eller personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postort* 

E-postadress 

Sökande 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Postnummer* Företagsnamn eller personnamn* 

Telefon (även riktnummer) Förnamn* 

Beskrivningen avser installation* 

i ny byggnad 

vid ändring av byggnad 

Organisations- eller personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postort* 

E-postadress 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Postnummer* Företagsnamn eller personnamn* 

vid tillbyggnad 

Fastighetens adress* Postort* 

Fastighet 

Byggnadstyp* 

Postnummer* Fastighetsbeteckning* 

En-/tvåbostadshus 

Grupphus 

Flerbostadshus 

Affärs-/kontorshus 

Industribyggnad 

Antal hela våningsplan Antal lägenheter Antal hus 

E-postadress Efternamn* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer) Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

* = Obligatorisk uppgift
Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning

Storgatan 13, 939 31 Malå

0953-140 50
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Underskrift 
Namnförtydligande* Datum och sökandens underskrift* 

Vatteninstallation 

allmän anläggning 

enskild gemensamhetsanläggning 

egen anläggning (gå vidare till avloppsinstallation) 

Anslutning till* 

Lägsta tryck i förbindelsepunkt, meter  vattenpelare*  Högsta tryck i förbindelsepunkt, meter vattenpelare* 

Höjdläge för högsta vattenuttag, meter* Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, liter/sekund* 

Ja 

Nej 

Tryckreduktion* 

Ja 

Nej 

Tryckstegring* 

Avloppsinstallation 

allmän anläggning 

enskild gemensamhetsanläggning 

egen anläggning (gå vidare till dagvatten) 

Spillvatten, anslutning till* 

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s* 

allmän anläggning 

annan ledning 

Dräneringsvatten, anslutning till* 

Lägsta utloppshöjd för dräneringsledning, m* 

allmän anläggning 

mark 

Dagvatten, anslutning till* 

Övriga upplysningar 

Ja 

Nej 

Är utformningen av installationen typgodkänd?* 

schablonmetod 

nedräkningsmetod 

Dimensionering av installationen enligt* 

Allmänna upplysningar (ej obligatoriska uppgifter) 

Annat 

Entreprenör för VA-installationen 

Kvalitetsansvarig 

Konstruktör 

Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning
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