
 

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 
 
 

 
Västra Gästri klands samhällsbyggnadsför valtni ng  

 

 
VA-UTREDNING 

Sida 
1(1) 

 
 

 
 

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

Skickas till: 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

* Fält som måste fyllas i. 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning * 

      
Fastighetsadress 

      

Planerade avloppsanläggning * 
☐WC-avlopp ☐Gemensam avloppsanläggning för flera fastigheter 

☐BDT-avlopp (vatten för enbart bad, disk och tvätt) ☐Kommunalt 

Förslag på reningsteknik som ska användas: 
      
 
Avstånd från den planerade avloppsanläggningen till: 
Egen vattentäkt       meter Grannars vattentäkt inom 100 m       meter 

Ytvatten (dike, sjö, vattendrag)       meter Närmaste tomtgräns       meter 

Grundvattnets högsta nivå fastställd till       meter under markytan 

Energibrunnar inom 100 m       meter (även planerade energibrunnar) 

 
Vattenförsörjning * 
Hur kommer färsk vatten försörjningen att lösas?  

☐Egen brunn ☐Kommunalt 

☐Gemensam brunn ☐Annat :       

Kapacitet       l/s  

Avstånd från den planerade dricksvattentäkten till avloppsanläggning inom 100 m       meter 

Typ av brunn 
☐Borrad ☐Annan typ:       

☐Grävd 

Observera!!! En översiktlig VA-utredning är endast en bedömning om det är möjligt att inrätta en Va-anläggning. Ansökan om 
tillstånd att inrätta ett enskilt avlopp måste göras separat. 
 
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 
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