Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

VA-SØKNAD

Postadresse: Oldersletta 1,9046 Oteren
Telefon 77 21 28 00
E-post: post@storfjord.kommune.no

Søknadspliktige vann-, avløp- og overvannstiltak.

VA-søknad gjelder:

Type tiltak

Bygningens art

Ny tilknytning/nytt
tilknytningspunkt

Vedlegg

Bolig, ant. boenheter: ___
Fritidsbolig

Bruksendring
Bygging mindre enn 6 m fra
offentlig VA-anlegg

Industri/næring, beskriv:
__________________________
Annet, beskriv:
_______________________

Sprinkleranlegg
Qmaks: ______Trykk______
Olje-/fettutskiller
Annet, beskriv:
_______________________

Ved olje-/fettutskiller stilles
det krav til dokumentasjon og
utregning.

VA-tegning(er)/
situasjonsplan med nye VAtraseer inntegnet. Løsning for
overvann skal også tegnes inn.
Kart med plassering av
tiltak nærmere enn 6 meter
fra off. VA
Dokumentasjon olje/fettutskiller m/beregninger.
Andre vedlegg

Ved etablering/utskifting av
avløpsanlegg (slamavskiller
m.m.) bruk søknad om
utslippstillatelse.

Tilknytningsforhold (eksisterende eller ny tilknytning)
Vann

Ny tilknytning

Offentlig vann via /felles/privat stikkledning

Eksisterende

Privat vannforsyning, etablert vannverk
Etablering av nytt vannverk/brønn
Tilkobling etter plombering/frakobling

Avløp

Ny tilknytning

Offentlig via /felles/privat stikkledning
Tilkobling etter plombering/frakobling

Eksisterende

Privat avløp, oppgi type: __________________

Rørteknisk (fyll inn for planlagt dimensjon og kvalitet)

Vann

Dim.:

Materiale:

Trykk kl.:

Stikkledning

Stoppekran (utvendig)

Drens/ sandfang

Vannmåler

Tilbakeslagssikring

Annet utstyr, beskriv: __________________

Avløp
Stikkledning
Spillvannsledning

Dim.:

Materiale:

Trykk kl.:

Oljeutskiller

Ny

Innendørs

Fettutskiller

Utskifting/rep.

Volum:_____
Utendørs

Annet utstyr, beskriv:

________________________________________

Overvannsledning
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Andre tilleggsopplysninger. Oppgi hvem som skal ha faktura dersom dette ikke er hjemmelshaver til eiendommen. (bruk eget
ark om nødvendig) :

Har hatt kontakt med vann- og avløp i kommunen.
Kontaktperson i kommunen: _____________________________________
Tilkobling planlegges utført (dato): ______________________________
VA-søknad skal sendes kommunen minst 1 uke før planlagt tilkobling. Fakturering av abonnements- og forbruksgebyr vil
starte opp måneden etter tilkobling (fra den 1. i måneden etter tilkobling), dette i hht. lokal forskrift. Dersom
tilknytningstidspunket blir vesentlig endret i forhold til planlagt dato, må dette så snart som mulig varsles kommunen
skriftlig.

Erklæring og underskrifter av ansvarlig foretak og abonnent (eier av eiendom):

Ansvarlig foretak bekrefter at VA-tiltaket er i henhold til gjeldende bestemmelser, og at utførende foretak får
kopi av VA-godkjenningen (vilkårsbrev eller byggetillatelse)
Abonnent (hjemmelshaver)
Ansvarlig foretak:
Org.nr.

Adresse

Adresse

Postnr.

Postnr.

Poststed

Poststed

Tlf dagtid

Tlf./mob.

Epost

Kontaktperson

Adresse (tiltak)

Epost

Gnr./Bnr./Fnr/Snr. (tiltak)

Dato

Dato

Underskrift

Underskrift

Informasjon:

Godkjenning vil bli gitt i byggesøknad for nye søknadspliktige byggetiltak, for eksisterende bebyggelse/tiltak
vil tillatelse bli gitt i eget vilkårsbrev. Tilknytningen kan først finne sted når tilknytningsgebyret er registrert
innbetalt på kommunens konto. Kommunens personell skal kontaktes for å avtale tilknytning. Tilknytningen
og anboringen utføres av kommunen. Nødvendig materiell og personellkostnader til dette er inkludert i
gebyret. Tiltakshaver må stå for alt fram til kommunal ledning der anboring skal utføres, inkludert
bakkekran. Anboring og montering av bakkekran skal utføres av kommunen.
Dersom søknad gjelder tilkobling etter frakopling/plombering, må dette oppgis. Kommunen skal utføre
kontroll av plomberingen før tilkobling tillates. Ta kontakt med plan- og driftsetaten.
Funksjonskrav tilkobling til vann:
Det skal monteres bakkekran rett innenfor tomtegrense. Denne skal fremkomme på situasjonsplan.
Tilknytning utføres i henhold til anbefalt løsning i VA-miljøblad.
Funksjonskrav tilkobling til kommunalt avløp:
Skal utføres i henhold til anbefalinger i VA-miljøblad. Situasjonsplan skal vise komplett anlegg.
Fallhøyde: Høydeforskjell mellom laveste monterte vannlås i bygning og innvendig topp hovedledning målt i
påkoblingspunktet skal minimum være 90cm.
Dimensjon for stikkledning: Minimum 110 mm (DN 100).
Tilrettelegging for drift og vedlikehold: Inspeksjonskum/spylekum maksimum 20 m fra hovedledning.
Overvann/Drens
Kommunen har pr. 2018 ikke lagt til rette for overvannsledninger. Overvann og vann fra drenering må løses
lokalt. Planlagt løsning for dette skal godkjennes av kommunen.
Eventuelle endringer
Dersom det blir behov for å avvike fra godkjent VA-løsning, skal kommunen motta skriftlig melding med ny
situasjonsplan, og avviket skal godkjennes.
Storfjord kommune. Skjema er redigert pr. 22.08.2019
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