
Privat stikkledning (nyanlegg)
Type anlegg/tiltak

Privat felles vann- og avløpsanlegg (nyanlegg)
Annen type arbeid (reparasjon/endring/supplerende tiltak, sanering, tilkobling, frakobling, mont. av vannmåler etc.)

Kort beskrivelse

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg Nr. fra - til Ikke

relevant

Situasjonsplan med innmålt trase, kum, stoppekran, endringer etc.

Sjekkliste (utarbeidet av Sarpsborg kommune) i komplett utfylt stand - skal alltid vedlegges!

Foto dokumentasjon

Andre vedlegg (f.eks. innmålingsdata for private felles vann- og avløpsanlegg)

Eiendom/
byggested

Bnr. Fnr. Snr.Gnr.

Adresse Postnr. Poststed

Bygningsnr. Bolignr.
Saken gjelder

Side 1 av 1Postadresse: 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

Sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid

Rapporter (kloring, dekloring, trykktest, rørinspeksjon etc.)

Erklæring og underskrift - rørlegger-/entreprenørfirma
Tiltaket er ferdig utført og innfrir kravene som fremgår av gjeldende lover,
forskrifter, reglementer samt evt. vilkår i tillatelsen fra kommunen.

Kontroll av arbeidet er utført i samsvar med foretakets eget system.
Sjekkliste utarbeidet av SK for kontroll av viktige og kritiske områder er
vedlagt i komplett utfylt stand.

Foretakets internkontroll har ikke avdekket feil eller mangler som hindrer drift
av røranlegget.

Foretakets navn

Dato/underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Telefaks Kontaktperson Mobilnr.

Opplysninger om privat felles vann- og avløpsanlegg
Prosjektets navn

Adresse eier Postnr. Poststed

Telefonnr.

E-post adresse

Evt. organisasjonsnr.Eier av VA-anlegget

Telefaks Kontaktperson Mobilnr.

Opplysninger om serviceavtale/drift og vedlikehold av privat felles vann- og avløpsanlegg

Adresse Postnr. Poststed

Telefonnr.

E-post adresse

Organisasjonsnr.Navn på foretak
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Stempel postmottak

mailto:postmottak@sarpsborg.com
http://www.sarpsborg.com

	Privat stikkledning nyanlegg: Off
	Privat felles vann og avløpsanlegg nyanlegg: Off
	Annen type arbeid reparasjonendringsupplerende tiltak sanering tilkobling frakobling mont av vannmåler etc: Off
	Kort beskrivelse: 
	Prosjektets navn: 
	Foretakets navn: 
	Gjentas med blokkbokstaver: 
	Gnr: 
	Bnr: 
	Fnr: 
	Snr: 
	Bygningsnummer: 
	Bolignummer: 
	Adresse: 
	Postnummer: 
	Poststed: 
	Navn på eier av VA-anlegget: 
	Eventuelt organisasjonsnummer: 
	Adresse eier: 
	Postnr eier: 
	Poststed eier: 
	Epost adresse kontaktperson: 
	Telefonnummer eier: 
	Telefaksnummer eier: 
	Kontaktperson eier: 
	Mobilnummer kontaktperson: 
	Navn på foretak: 
	Organisasjonsnummer servicefirma: 
	Adresse foretak: 
	Epost adresse foretak: 
	Postnr: 
	 foretak: 

	Poststed foretak: 
	Telefonnummer foretak: 
	Telefaks foretak: 
	Kontaktperson foretak: 
	Mobilnummer kontaktperson foretak: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Nr: 
	 fra 2: 
	 til 2: 
	 fra 3: 
	 til 3: 
	 fra 4: 
	 til 4: 
	 fra 5: 
	 til 5: 



