FERDIGMELDING AV SANITÆRABONNEMENT
Bekreftelse på at tiltaket er utført i samsvar med søknad / melding og godkjenning
Ferdigmeldingen gjelder:

Godkjent dato

Godkjent søknad om tilkobling til offentlig vann og/eller avløpsledninger
Godkjent melding om tiltak på bestående sanitæranlegg
Annet, beskriv:
Gnr.

Eiendommens adresse

Eiers navn og adresse

Adresse

Telefon:

Mobiltelefon:

Bnr.

Fnr.

Postnr.

Poststed

Postnr.

Poststed

S.nr.

E-post:

Ansvarlig utførende foretak

Adresse

Organisasjonsnummer:

Mobiltelefon:

Telefon:

E-post:

Kontaktperson:

Dato: .........................

Dato:...........................

......................................................................
Underskrift / stempel foretak

.............................................................
Underskrift eier

Ferdigmeldingen av sanitærabonnement må være godkjent før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak i
henhold til Plan- og bygningsloven.

For kommunen:
Tilkoblingssted er anvist av Sande kommune (signatur) ........................................................................Dato:..................................
Eventuelle merknader:
.................................................................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................................................................................................................

Tilkobling er inspisert av Sande kommune (signatur):......................................................Dato:..................................
Eventuelle merknader:
.................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...................................................
NB: Dette fritar ikke ansvarlig foretak for kontrollansvar i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.

NB: Veiledning, se neste side!
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Veiledning
Dette skjemaet skal benyttes ved ferdigmelding av all tilkobling/frakobling og/eller endring på ledningsnett
tilknyttet kommunale vann - og avløpsledninger.
Trinn 1: De hvite feltene i skjemaet fylles ut av ansvarlig utførende foretak og eier av eiendommer.
Trinn 2, anvisning: Tilkoplingssted anvises av driftsavd. på Vann og avløp. Kommunens representant
anviser og signerer på skjemaet. Tiltaket kan nå settes i gang.
Trinn 3, godkjenning: Utførelsen skal inspiseres av driftsavd. på Vann og avløp før gjenfylling.
Kommunens representant signerer på skjemaet.
Godkjenning av ferdigmeldingen fritar ikke ansvarlig utførende foretak fra ansvar i henhold til Plan- og
bygningslovens bestemmelser.
Trinn 4: Ferdigmeldingsskjema m/”som bygget” tegning (kart med nøyaktige innmålinger) sendes/leveres
Sande kommune innen en uke etter gjenfylling.
Eier/tiltakshaver og ansvarlig utførende foretak skal være kjent med følgende krav til private
stikkledninger / tilkoblinger:
KRAV TIL PRIVATE STIKKLEDNINGER / TILKOPLINGER
”Ved tilknytning av stikkledninger til det kommunale rørledningsnettet skal:
1. overvannsledningen være minimum en dimensjon større enn kloakkledningen uansett dimensjon [merk: kan ev. fravikes etter
nærmere avtale]. Overvannsledningen skal være av sort farge.
2. kloakkledningen [merk: spillvannsledningen] være av rød-brun farge.
3. pumpeledninger være røde, eller merket med rød farge.
4. vannledninger være blå-grå eller merket blå.
5. fargekodene gjelde både rør og rørdeler og benyttes helt frem til over såle/kjellergulv.
6. utførende rørlegger varsler virksomhet med ansvar for kommunalteknikk minst 2 arbeidsdager før arbeidet er ferdig utført
[merk: d.v.s. før tildekking/gjenfylling].
7. alle tilknytningspunkter til det kommunale ledningsnettet og stikkledninger godkjennes av virksomhet med ansvar for
kommunalteknikk. Ledningene inspiseres før tilbakefylling skjer, dersom det er behov for dette.
8. det foreligge en målsatt skisse som viser nøyaktig plassering av alle tilkoblingspunkt, forgreninger, stoppekran og stakepunkt
på ledningsnettet mellom de kommunale ledningene og bygningen. Målsetting til hvert punkt skal være fra tre faste punkt.
Innmåling fra trær eller midlertidige gjenstander godkjennes ikke. Alternativt kan punktene innmåles med koordinater fra
godkjente fastmerker.”
Jf. Vedtak i NMK-utvalget 06.06.2006 (sak 0025/06).



Krav som fremkommer av gjeldende avtalevilkår for sanitærabonnement for Sande kommune
gjelder i tillegg.



Ansvarlig foretak skal være registret og den personen som skal legge og koble ledninger til
kommunalt VA-anlegg skal ha minimum ADK 1 sertifikat.
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