SØKNAD OM TILKOBLING OG UTFØRING
AV UTVENDIGE SANITÆRANLEGG

Skjema for bruk i Inderøy kommune

MED FERDIGMELDING

1.
ANSVARLIG
UTFØRENDE

Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser
➢ Installasjonsarbeidet vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement (VA-regelverk i Inderøy
kommune).
➢ Funksjonsprøve av avløpet vil bli foretatt.
➢ 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 vil bli levert kommunen av ansvarlig utførende senest 1 uke etter at arbeidet er fullført.
➢ Ved ny tilkobling for annet enn hytte-eiendommer må vannmåler monteres dersom dette ikke er gjort tidligere.
Ansvarlig utførende (Firma / Etat / Person)*

Dato*

Underskrift*

Kontaktperson*

Telefon / Mobiltelefon

E-post

Gate- / Vegnavn / Eiendomsnavn*

Gnr.*

Bnr.*

2.
EIENDOM
Eiendomstype*:

Boligeiendom

Hytte- / fritidseiendom

Næringseiendom

Gårdsbruk

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

Navn*

Underskrift*

Søknad om tilkobling og abonnent til offentlig anlegg  Søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven (PBL)
Søknad om reparasjon / endring / omlegging ol. av sanitæranlegg tilknyttet offentlig anlegg
4.
TYPE ARBEID

Avløpsinstallasjoner

Vanninstallasjoner

Utkobling av slamavskiller

Annet

Merknader

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





5.
BEHANDLING

Søknaden er med hjemmel i gjeldende Sanitærreglement godkjent på følgende betingelser:
Situasjonsplan for utvendige ledninger skal vedlegges ferdigmelding.
Anleggseier er ansvarlig for at vannmåler blir montert av godkjent rørlegger.
Kommunen skal anvise tilkoblingssted.

Merknader

(Fylles ut av
kommunen)

Kommune

Dato

Underskrift og stempel fra kommunen

Herved meldes at sanitærinstallasjoner er utført i henhold til denne søknad
Ny tilkobling er foretatt den (dato):

Veiledning ferdigmelding:
➢

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

Spillvann og overvann er separert den (dato):
6.
FERDIGMELDING

Gammel ledning er plugget på hovedledning den (dato):

(Fylles ut av ansvarlig
utførende når arbeidet er
utført)

➢

Utfylt ferdigmelding leveres
kommunen senest en uke etter
at arbeidet er utført.
Avkryssing skal stemme med
egenerklæring og betingelser
for godkjenning.
Dato(er) skal være påført.

Slamavskiller er utkoblet den (dato):
Situasjonsplan for utvendige ledningsanlegg i digitalt format (SOSI) er vedlagt.
Kreves før ferdigattest etter PBL kan gis.
Sted*

*Feltet skal alltid fylles ut.

Dato*

Ansvarlig utførendes underskrift*
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