
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

Postadress 
Sandvikens kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00

E-post
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
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Vid frågor kontakta: 
Telefon: 026 – 24 00 00 
E-post: vgs@sandviken.se

Skickas till: 
Sandvikens kommun 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Byggherre/sökande  

Diarienummer Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Undergrund och grund 
Markförhållanden 

☐ Berg   ☐ Grus   ☐ Sand   ☐ Morän   ☐ Lera   ☐ Silt   ☐ Annat:

Markundersökning är utförd av fackman:   ☐ Ja   ☐ Nej
Handling nr  

Grundtyp 

☐ Hel platta   ☐ Krypgrund   ☐ Plintgrund   ☐ Källare   ☐ Annat:
Ritning nr  

Grundförstärkning 

☐ Fyllning/packning   ☐ Pålar/plintar   ☐ Annat:

Bärande stomme 
Vertikala bärande delar 

☐ Ytterväggar   ☐ Ytterväggar och hjärtvägg   ☐ Innerväggar   ☐ Pelare   ☐ Annat:
Material 

☐ Trä   ☐ Betong   ☐ Stål   ☐ Lättbetong   ☐ Tegel   ☐ Annat:
Ritning nr  

Takkonstruktion  

☐ Ramverkstakstol   ☐ Balk   ☐ Fackverk   ☐ Uppstolpad   ☐ Annat:
Material

☐ Trä   ☐ Betong   ☐ Stål   ☐ Lättbetong   ☐ Annat:
Ritning nr  

Bjälklag, material 

☐ Trä   ☐ Betong   ☐ Annat:
Ritning nr  

Utseende 
Fasadmaterial 

☐ Träpanel, utformning:
☐ Tegel   ☐ Puts   ☐ Betong   ☐ Plåt   ☐ Annat:

Kulör (NCS-kod) 

Takmaterial 

☐ Plåt, utformning/typ:
☐ Lertegel   ☐ Betongpannor   ☐ Papp   ☐ Annat:

Kulör (NCS-kod) 

Fönster, material 

☐ Trä   ☐ Aluminium   ☐ PVC   ☐ Annat:
U-värde Kulör (NCS-kod) 

Dörrar, material 

☐ Trä   ☐ Aluminium   ☐ Stål   ☐ Glas   ☐ Annat:
U-värde Kulör (NCS-kod) 

Foder och knutar 

☐ Trä   Annat:
Kulör (NCS-kod) 
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När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
i Sandvikens kommun som är personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till 
www.sandviken.se/gdpr 

Stomsystem 
Förtillverkningsgrad 

☐ Helt förtillverkat   ☐ Delvis förtillverkat   ☐ Helt platsbyggt   ☐ Annat:

Entreprenadform 
Entreprenadform 

☐ General-/totalentreprenad   (en entreprenör sköter allt inkl anlitar underentreprenörer)
☐ Delad entreprenad   (byggherren anlitar och samordnar de olika entreprenörerna själv)
☐ Egen regi/självbyggare,  entreprenörer anlitas endast för:
☐ Annat:

Brandskydd 
Brandskydd 

Byggnaden/tillbyggnaden placeras mindre än 8 m från annan byggnad:   ☐ Ja   ☐ Nej 
Brandskyddbeskrivning är upprättad:   ☐ Ja   ☐ Nej 

Handling nr  

Energihushållning och värmeinstallation 
Energiberäkning 

☐ Energibehovsberäkning är gjord (nybyggnad eller stor tillbyggnad)
☐ U-värdesberäkning är gjord (liten tillbyggnad eller annan ändring i klimatskal)

Handling nr  

☐ Byggnaden är undantagen från energikrav enligt:
☐ Ska ej värmas upp till mer än 10 grader      ☐ Verksamhet med värmeöverskott
☐ Bostaden värms upp < 4 månader/år eller förbrukar < 25 % av byggnad med helårsanvändning 

Energislag 

☐ El, värmepump   ☐ El, direktverkande   ☐ Fastbränsle   ☐ Fjärrvärme   ☐ Annat:
Uppvärmning 

☐ Golvvärme   ☐ Luftvärme   ☐ Vattenradiator   ☐ Elradiator   ☐ Annat:

Ventilation/luftbehandling 
Ventilationstyp 

☐ Självdrag (S)   ☐ Fläktstyrd frånluft (F)   ☐ Fläktstyrd från- och tilluft (FT)
☐ Värmeåtervinning (FTX)   ☐ Kylanläggning   ☐ Annat:

Ritning nr  

Vatten och avlopp 
Dricksvatten ansluten till 

☐ Kommunal anläggning   ☐ Gemensam/samfälld anläggning   ☐ Enskild brunn, typ:

Provtagning av egen brunn är utförd: ☐ Ja   ☐ Nej      Sannolikt flöde, l/s:
Spillvatten ansluten till 

☐ Kommunal anläggning   ☐ Gemensam/samfälld anläggning   ☐ Enskild anläggning, godkänd år:
Lägsta golvhöjd (plushöjd, m):
Dagvatten ansluten till 

☐ Kommunal anläggning   ☐ Gemensam/samfälld anläggning   ☐ Enskild anläggning, typ:
Dräneringsvatten ansluten till 

☐ Kommunal anläggning   ☐ Gemensam/samfälld anläggning   ☐ Enskild anläggning, typ:

Övrigt 
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