Sauda kommune
Teknisk enhet
Postboks 44
4201 Sauda
Tlf: 52 78 62 00 Telefaks: 52 78 39 68
E-post: post@sauda.kommune.no

Meldingsskjema for tilknyting til
kommunal ledningsnett
vedtatt av Sauda kommunestyret 30.mars 2011

saksnr.

gis av kommune

Entreprenører/rørlegger som utfører tilknyting av eiendom til kommunalt ledningsnett plikter å fylle ut dette skjemaet
samt dokumentere tilknytningen ved utfyling av kumkort dersom det er gjort endringer i kum, registrering samt inmåling.
Vilkår gjelder ved tilknyting
- Arbeid skal utføres iht Sauda kommunes sanitærreglement og Sauda kommunes VA-normer
- Tilknytningsarbeid gjøres av en godkjent rørlegger
- Entreprenør/rørlegger skal melde tilknyting til Sauda kommune-teknisk enhet før arbeid er igangsettes for kontroll av tilkobling.
- Tilknytningen må innmåles
- Ferdigmeldingsskjema innsendes etter avsluttet arbeid
- Tilkoblingsgebyr etter vedtatte satser betales til Sauda kommune
- Årgebyr etter vedtatte satser og regler betales til Sauda kommune

Eiendom som blir tilknyttet
Byggeplass/eiendom

gnr

brn

fnr

adresse:
postnr.:
sted:

Boligbygg med …….….leiligheter/…………små leiligheter

WC

Byggesøknad/sak

Leilighet

Uten WC

saksnr:

Hytte

Annet:

Ansvarlig søker:

Næringsbygg

navn:

Lager/garasjebygg

organisajonsnr.:

Annen bygning

Eier av eiendom
navn:

tilknytningsdato

adresse:
postnr.:
sted:

Ansvarshavende (godkjent entreprenør/rørlegger)
navn:

organisasjonnr.:

adresse:
postnr.:

sentral godkjenning

sted:

ADK

Tilknytningen gjelder
type

dimensjoner

fagbrev

Arbeid som bli gjort
material (pvc, pp )

vann

nytt

vannmåler

spillvann

tilkobling for eksisterende bygg

reduksjonsventil

overvann

reperasjon/rehabilitering/annet

trykkforsterking

spillvann+overvann

Andre arbeid

annet utstyr:

annet

Vedlegg (som skal levere inn etter arbeid er ferdig)
kartutsnitt med nøyaktig tilknytningspunkt til kommunalt ledningsnett
utfylt kumkort
inmålingsdata
trykk og tetthetsprøving
rørinspeksjon ved videokamera
tetthetsprøving av kum
Annet,nml:

ta kontakt med kommunen om hvilken dokumentasjon Dere skal legge med

Sted/dato

Sted/dato

underskrift eier av eiendom

underskrift ansvarshavende
(rørlegger/entreprenør)

Vedlegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune
Sist revidert: 22.februari 2011

Godkjenning (for kommunes behandling av søknaden - SKRIV IKKE HER!)
saksnr.

Vedtak
Søknaden er godkjent (dato)…………………..
Søknaden er godkjent

/ ikke godkjent på følgende betingelser:
Gravemelding skal leveres
Annet:

……
Tillatelse til å legge ledninger i kommunale grunn må foreligge
Ferdigmeldings-skjema må leveres når arbeid er utført.

Teknisk enhet må varsles for kontroll minimum en dag før gjenfylling
Kommunen har rett men ikke plikt til å kontrolere.
Kontroll har funnet sted, (dato+navn)………….

Underskrift Sauda kommune teknisk enhet

Arkivering
Websak
Gnr/bnr-arkiv
Retur
Annet:

Sted, dato

Vedlegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune
Sist revidert: 22.februari 2011

