SKJEMA FOR
FROSTA KOMMUNE/
FROSTA VASSVERK SA

SØKNAD OM TILKOBLING OG UTFØRING AV
UTVENDIGE SANITÆRANLEGG
MED FERDIGMELDING
Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser








1.
ANSVARLIG
UTFØRENDE



Installasjonsarbeidet vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement (Standard abonnementsvilkår for vann
og avløp – Administrative og tekniske bestemmelser).
Situasjonsplan for utvendige ledninger skal legges ved søknaden.
Funksjonsprøve av avløpet skal foretas.
Gammel ledning ute av funksjon vil bli plugget på hovedledning.
Spillvannsledninger som legges er røde/ oransje og overvannsledninger som legges er svarte.
Spillvann og overvann legges i separate ledninger.
Ferdigmelding sendes Frosta kommune på postmottak@frosta.kommune.no av ansvarlig utførende senest 1 uke etter at arbeidet
er fullført. Ansvarlig utførende forplikter seg til å varsle om antall påkoblinger og utført rett påkobling, også av eldre boliger.
Før søknaden kan godkjennes må det fremlegges skriftlig avtale på rett til å legge/ ha liggende ledninger over annen eiendom/ til
tilknytning til privat VA-anlegg. Ved tilknytning til privat VA-anlegg skal det foreligge erklæring vedrørende ansvar for drift og
vedlikehold av det felles private anlegget.

Ansvarlig utførende (Firma / Person)*

Dato*

Underskrift*

Kontaktperson*

Telefon / Mobiltelefon

E-post

Gate- / Vegnavn / Eiendomsnavn*

2.
EIENDOM

Eiendomstype*:

Gnr.*

☐

Boligeiendom,
☐
antall boenheter:

☐

Annet:

☐

Hytte- / fritidseiendom ☐ Næringseiendom

Eksisterende bolig

Bnr.*

☐ Gårdsbruk

☐ Ny bolig

Som eier av anlegg / eiendom forplikter jeg meg til å overholde gjeldende sanitær- og avgiftsbestemmelser.
3.
ANLEGGSEIER

4.
TYPE ARBEID

Navn*

Underskrift*

☐

Søknad om tilkobling og abonnent til offentlig anlegg ⇒ Søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-2

☐

Søknad om reparasjon / endring / omlegging ol. av sanitæranlegg tilknyttet offentlig anlegg

☐

Søknad om tilkobling til Frosta Vassverk SA sitt anlegg

☐

Avløpsinstallasjoner

☐

Vanninstallasjoner

☐

Utkobling slamavskiller

☐

Annet

☐

Oljeutskiller ⇒ Søknadspliktig etter forurensningsforskriftens § 15-4 ved etablering/utvidelse

☐

Fettutskiller ⇒ Kommunen fastsetter krav til påslipp av fettholdig avløpsvann etter
forurensningsforskriftens § 15A-4 ved etablering/utvidelse

Merknader

Arbeidet er planlagt fullført (dato / uke / mnd*):

5.
BEHANDLING
(Fylles ut av kommunen)

☐

Søknaden er med hjemmel i kommunens gjeldende Sanitærreglement, godkjent på følgende betingelser:

☐

Bilde av tilkoblingen med pil for markering av retning nord, samt endelig situasjonsplan for utvendige ledninger skal
vedlegges ferdigmelding.

☐

Ansvarlig utførende forplikter seg til å varsle om antall påkoblinger og utføre rett påkobling/ utførelse, også av eldre/
eksisterende koblinger.

☐

Kommunen skal anvise tilkoblingssted.

☐

Frosta Vassverk SA skal anvise tilkoblingspunkt

Merknader

Kommune

Dato

Underskrift og stempel fra kommunen

Herved meldes at sanitærinstallasjoner er utført i henhold til denne søknad

6.
FERDIGMELDING
(Fylles ut av ansvarlig
utførende når arbeidet er
utført)

Veiledning ferdigmelding:

☐

Ny tilkobling er foretatt den (dato):

☐

Avløpet er funksjonsprøvd og funnet i orden den (dato):

☐

Spillvann og overvann er separert den (dato):

☐

Eldre ledning er plugget på hovedledning og/ eller eldre/
eksisterende avløp og overvann er skilt og rett koblet den
(dato):

☐

Slamavskiller er utkoblet den (dato):

☐

Bilde av tilkoblingen med pil for markering av retning nord, samt situasjonsplan for utvendige ledninger er vedlagt.

☐

Deler og armatur som er brukt for tilkobling til Frosta Vassverk sitt ledningsnett er spesifisert.

Sted*

*Feltet skal alltid fylles ut. Sist revidert: HCH 09.07.2020

Dato*



Utfylt ferdigmelding leveres
kommunen senest en uke etter at
arbeidet er utført.



Utfylt ferdigmelding er kun
gyldig med både side 1 og 2
innlevert samlet.



Avkryssing skal stemme med
egenerklæring og betingelser for
godkjenning.



Påføring av gårds- og
bruksnummer (evt. festenummer)
og navn på anleggseier.



Dato(er) skal være påført.



Situasjonsplan skal følge med
ferdigmelding.

Ansvarlig utførendes underskrift*

