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Teknisk beskrivning VA-installation 

 

Miljö- och byggenheten   *= Obligatorisk uppgift 

Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

 

Beskrivningen avser installation 

        I en ny byggnad          

        Vid ändring av byggnad 

        Vid tillbyggnad 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* 
 
 

Postnummer* 

Fastighetens adress* 
 
 

Postort* 

Fastighetsägare (om annan än sökande) För- och efternamn 
 
 

 

Sökande 
Företagsnamn eller personnamn* 
 
 

Postort* 

Utdelningsadress* 
 
 

Telefon (även riktnummer)* 

Postnummer* 
 
 

E-postadress 

 

Byggnadstyp 
 

        En-/Tvåbostadshus            Grupphus           Flerbostadshus          Affärs-/Kontorshus           Industribyggnad 
  

Antal hus Antal hela våningsplan Antal lägenheter 
 
 

 

Vatteninstallation 
Anslutning till 
 

        Allmän anläggning                 Enskild gemensamhetsanläggning            Egen anläggning (går vidare till  
                                                                                                                         avloppsinstallation)       
 

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s 
 
 

Höjdläge för högsta vattenuttag, m 

Lägsta tryck i förbindelsepunkt, m H20  Högsta tryck i förbindelsepunkt, m H20 
 
 

Tryckreduktion 
 

        Ja                                Nej 
 

Tryckstegring 
 

        Ja                                Nej 
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Avloppsinstallation 
Spillvatten, anslutning till 
 

        Allmän anläggning             Enskild gemensamhetsanläggning          Egen anläggning (går vidare till regnvatten)       
 

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s 
 
 

Dräneringsvatten, anslutning till 
 

        Regnvattenledning               Annan ledning 
 

Lägsta utloppshöjd för dräneringsledning 

Regnvatten (dagvatten), anslutning till 
 

        Allmän anläggning               Mark 
 

 

Övriga upplysningar 
Utformning av installation typgodkänd 
 

        Ja                                Nej 
 

Dimensionering av installation enligt 
 

        Schablonmetod           Nedräkningsmetod 
 

Annat 
 
 

 

Allmänna upplysningar Ej obligatoriska uppgifter 
Entreprenör för VA-installationen 
 
 

Kvalitetsansvarig 
 
 

Konstruktör 
 
 

 

Underskrifter 
Datum och sökandes underskrift* 
 
 
 

Namnförtydligande* 

 

Hantering av personuppgifter: 

Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter  

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration  

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen 

 innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar.  

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar.  

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida  

(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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