Stempel postmottak

Forhåndsmelding om utvendig rørleggerarbeid
Omfatter alle sanitærinstallasjoner fra og med tilknytningspunkt på offentlig
nett frem til innvendig stoppekran og konsoll for vannmåler.
Tiltakets omfang/kompleksitet (kun ett kryss)
Nyanlegg / vesentlige endringer på bestående sanitæranlegg
(Denne meldingen skal leveres senest sammen med ordinær søknad om tillatelse til tiltak jfr. Plan- og bygningsloven § 93)

Reparasjon/endring/supplerende tiltak i bestående utvendig sanitæranlegg
(For tiltak som er unntatt fra søknadsplikt gjelder likevel de materielle bestemmelsene i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter)

Igangsetting
NB! Ingen del av arbeidene kan iverksettes før skriftlig tillatelse fra kommunen foreligger.
Ved graving i eller inntil offentlig vei skal egen gravemelding med varslingsplaner sendes kommunen og tillatelse
skal foreligge før gravearbeidene igangsettes.
Eiendom/byggested
Gnr.
Eiendom/
byggested

Bnr.

Fnr.

Snr.

Adresse

Bygningsnr.
Postnr.

Mobilnr.

Tiltakshaver/eiers navn

Bolignr.

Poststed
E-post adresse

Opplysninger om rørleggerfirma/entreprenør
Organisasjonsnr.

Navn på foretak
Adresse

Postnr.

Telefonnr.

Telefaks

Poststed

Kontaktperson

Mobilnr.

E-post adresse

Opplysninger om tiltaket
Bygningens art
Boligbygg

Fritidsbolig

Forretnings-/kontorbygg

Skole/forsamlingshus

Industrilokaler

Annet, beskriv:
Tiltakets art
Nyanlegg/vesentlig endring
(søknadspliktig tiltak jfr. pbl § 93)

Endring av bestående sanitæranlegg
Omlegging fra AF til to-rørs separatsystem

Reparasjon
Supplerende tiltak
Omlegging av drenering tilknyttet offentlig nett

Annet, beskriv:

Beskrivelse av arbeidene som skal utføres

(Benytt eget ark om nødvendig)

Antatt dato for oppstart og ferdigstillelse
Antatt oppstartsdato:

[dd.mm.åååå]

Antatt ferdigstilt dato:

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
Besøksadresse: Sarpsborg rådhus, Glengsgt. 38, 1707 Sarpsborg
Tlf. sentralbord: 69 11 60 00 Telefaks: 69 15 00 13
Tlf. servicetorg: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Internett: www.sarpsborg.com

[dd.mm.åååå]
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Vannforsyning
Utv. rørdiameter [mm]

Stikkledning
Utstyr
Stoppekran

Materiale

Svømmebasseng

PN nominell trykklasse [bar]

Sprinkleranlegg

SDR (standard dimensjonsforhold)

Reduksjonsventil

Trykkforsterker

Annet, beskriv:

Avløp
Fellesledning (AF)
Spillvannsledning
Overvannsledning

•
•

Utv. rørdiameter [mm]

Materiale

PN nominell trykklasse [bar]

SDR (standard dimensjonsforhold)

Utv. rørdiameter [mm]

Materiale

PN nominell trykklasse [bar]

SDR (standard dimensjonsforhold)

Utv. rørdiameter [mm]

Materiale

PN nominell trykklasse [bar]

SDR (standard dimensjonsforhold)

Oljeutskiller og/eller fettavskiller skal søkes om tillatelse i egen søknad.
Dersom avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp eller kan medføre ekstraordinær
belastning på avløpsanlegg, personell og miljø kreves det særskilt påslippsavtale som søkes separat.

Avløpskomponenter
Spillvannskum

Drenskum

Overvannskum

Oljeutskiller

Fettavskiller

Annet, beskriv:

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Nr. fra - til

Ikke
relevant

Søknad om sanitærabonnement
Situasjonsplan med prosjektert/innmålt trase med retningsendringer, kum, stoppekran etc.
Avtale med tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer mv. på andres eiendom
Avtale om solidarisk ansvar for eiere av felles ledninger
Avtale om service av kvalifisert foretak jfr. produsentens krav - pumpeanlegg, maskinelt utstyr m.m.
Andre vedlegg

Særskilte krav - Sarpsborg kommune (SK)

•
SK skal varsles særskilt senest 3 virkedager før graving inntil kommunale rørledninger/installasjoner:
Dersom tiltaket omfatter anboring, avgrening eller annen graving der kommunale rørledninger eller installasjoner
avdekkes skal SK varsles for mulig inspeksjon senest 3 virkedager før bekreftet oppstartsdato.
NB! Ved inspeksjon skal grøft ved anboring og/eller avgreningspunkt være åpen .
Anboring/tilknytning eller avgrening på kommunalt nett skal utføres på ordinære virkedager i tidsrommet 07:30-15:00.
Særskilt varsling sendes til Team VA på e-post adresse: postmottak@sarpsborg.com eller telefaksnr.: 69 11 60 88.
•
Sjekkliste utarbeidet av SK skal benyttes under utførelsen:
Under utførelsen av arbeidene skal sjekkliste utarbeidet av SK benyttes i tillegg til foretakets eget styringssystem for å
sikre god kvalitet på anlegget. Det er utarbeidet to forskjellige sjekklister for henholdsvis: Privat stikkledning og privat
felles vann- og avløpsanlegg.
•
Sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid:
Senest 3 uker etter at de utvendig rørleggerarbeidene er ferdigstilt skal skjema "Sluttrapport av utvendig
rørleggerarbeid" vedlagt sjekkliste og derav etterspurt dokumentasjon sendes SK.
NB! Ved vannlekkasje skal sluttrapporten sendes SK så snart arbeidene er utført.
Lekkasjen ansees som tettet først når sluttrapporten er registrert mottatt i SK. Fra samme tidspunkt opphører ekstra
lekkasjegebyr som eventuelt måtte påløpe overfor abonnenten.
Erklæring og underskrift - rørlegger-/entreprenørfirma
Tiltaket er ferdig prosjektert og vil bli utført i henhold til gjeldende lover,
forskrifter, reglementer.

Foretakets navn
Dato/underskrift

Kontroll av arbeidet blir utført i samsvar med eget system.
Sjekkliste utarbeidet av SK skal benyttes i tillegg til eget system.
Gjentas med blokkbokstaver
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