Saksnummer: _______/________
FERDIGMELDING AV SANITÆRINSTALLASJONER
Ferdigmeldingen gjelder:

Godkjent dato:

Godkjent søknad om tilkobling til offentlig VA-ledninger
Godkjent melding om tiltak på bestående sanitæranlegg
Annet, beskriv:
Ansvarlig utførende foretak bekrefter følgende:

Ja

Nei

Merknad

Arbeidene er utført i henhold til kommunens sanitærreglement
Alle vilkår i godkjennelsen og krav til dokumentasjon er oppfylt
Eiendommen/bygget er nå tilkoblet offentlig vannledning
Eiendommen/bygget er nå tilkoblet offentlig spillvannsledning
Eiendommen/bygget er nå tilkoblet offentlig overvannledning
Eiendommens adresse:

Gnr.

Vannmålernummer:

Dato installert:

Antall
kart
vedlagt:

Dato
innmåling
stikkledning:

Bnr.

Plassering:

Fnr.

S.nr.

Bilde av montert
vannmåler
vedlagt:
Antall tinglyste
erklæringer
vedlagt:

Antall
bilder
vedlagt:

Eiers navn:

Mobiltelefon:

Telefon:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

E-post:

Ansvarlig utførende foretak:

Mobiltelefon:

Telefon:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

E-post:

Dato:

.......................

Organisasjonsnummer

Dato:

Kontaktperson

.......................

............................................................................ ............................................................................
Underskrift / stempel foretak

Veiledning, se side 2!

Underskrift eier

Ferdigmeldingen av sanitærabonnement må være godkjent før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest for tiltaket i henhold til Plan- og bygningsloven.

Veiledning
Dette skjemaet skal benyttes ved ferdigmelding av all tilkobling/frakobling og/eller endringer
på ledningsnett tilknyttet offentlige vann - og avløpsledninger.
Trinn 1, anvisning: Dersom tilkoblingssted skal anvises av VIVA (framgår av godkjennelse
av sanitærabonnement) skal dette være gjort før tiltaket kan settes i gang.
Trinn 2, ferdigmelding: Ansvarlig foretak og eier av eiendommen fyller ut skjemaet.
Ansvarlig foretak sender skjema sammen med kartbilag og bilder samt eventuelt
koordinatliste til postmottak@viva-iks.no eller VIVA, Postboks 513, 3412 Lierstranda.
Dersom det er flere foretak skal både den som monterer vannmåler og den som legger
utvendige ledninger fylle ut skjema for ferdigmelding som søker sender inn til VIVA
sammen med øvrig dokumentasjon.
Trinn 3, godkjennelse: Ferdigmeldingen skal godkjennes av VIVA. Kopi sendes kommunen
som da kan utstede brukstillatelse eller ferdigattest i henhold til Plan- og bygningsloven.
Godkjennelse av ferdigmeldingen fritar ikke ansvarlig foretak fra ansvar i henhold til Plan- og
bygningslovens bestemmelser.

VIVA GJØR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE KRAV TIL PRIVATE
STIKKLEDNINGER OG TILKOBLINGER
Ved tilknytning av stikkledninger til det kommunale rørledningsnettet skal:
1. Overvannsledningen være av sort farge
2. Kloakkledningen [merk: spillvannsledningen] være av rød-brun farge
3. Pumpeledninger være røde, eller merket med rød farge
4. Vannledninger være blå-grå eller merket blå
5. Fargekodene gjelde både rør og rørdeler og benyttes helt frem til over såle/kjellergulv
VIVA vil kunne gjennomføre stikkprøvekontroll på tilknytningspunkter til det kommunale
ledningsnettet og stikkledninger samt vannmåler. Ledningene skal da inspiseres før
tilbakefylling.
Krav til innmålingen framgår av kommunens sanitærreglement.

Krav som fremkommer av gjeldende sanitærreglement for kommunen gjelder i tillegg.

