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Vedlegg nr.

Sjekkliste - privat felles vann- og avløpsanlegg
Pkt. 1 i sjekklisten skal anvendes under prosjekteringsfasen, og pkt. 2 - 4 skal anvendes under utførelsen og kontroll
av denne. Sjekklisten skal vedlegges ferdigmelding i byggesaken.
Kontrollen gjelder
Selskapets/VA-lagets navn

Stedsnavn/område

Sjekkliste
Pkt. Beskrivelse
1

Ja

Ikke
relevant

Krav til vedlegg/opplysninger til byggesøknaden (før igangsetting av tiltaket)

1.1 Foreligger avtale mellom Sarpsborg kommune og vannlaget/tiltakshaver?
1.2 Foreligger liste over medlemmer m/info om stikkl. skal avsluttes ved grunnmur eller tilknyttes?
1.3 Foreligger søknad om sanitærabonnement for samtlige medlemmer?
1.4 Foreligger tinglyste avtaler med rett til varig tiltrede over annen parts grunn/eiendom?
1.5 Foreligger kopi av selskapets vedtekter med beskrivelse av ansvar for drift og vedlikehold etc?
1.6 Foreligger en enkel funksjonsbeskrivelse av anlegget?
2

Utførelse vannledningsanlegg

2.1 Er trykkledningen for vannforsyning av type polyetylen (PE) med blå stripe i rørvegg?
2.2 Er det montert sluseventiler og vannmåler i egen privat kum etter uttak fra offentlig nett?
2.3 Er det montert sluseventiler på hver side av tilknytningspunkt på off. nett dersom Ø>100mm?
2.4 Er det montert utvendig stoppekran med spindelforlenger for den enkelte eiendom/abonnent?
3

Utførelse av spillvanns- og overvannsanlegg (SP og OV)

3.1 Er SP og OV-rør m/kummer og annet utstyr fargekodet hhv. rødbrun for SP og sort for OV?
3.2 Kan det bekreftes at fremmedvann (overvann, drenering, utv. sluk etc.) ikke tilføres SP-nett?
3.3

Er det montert inspeksjonskum med min. Ø 200 mm stigerør og tett lokk på stikkledning for
SP for den enkelte eiendom/abonnent? (Tilsvarende krav for OV - kun tilkn. drenering)

3.4 Er det montert inspeksjonskummer m/min. Ø 400 mm stigerør ved tilknytningspkt. på off. nett?
3.5 Er felles pumpeanlegg utstyrt m/aut. alarm, aut. stengeventil, buffertank (min. 3 timer) etc.?
4

Innmåling, registrering og rapporter m.m. som skal vedlegges ferdigmelding (jfr. pbl. § 99)

4.1

Er vann- og avløpsanlegget fotodokumentert med åpen grøft og koordinatbestemt i hht.
Euref 89 sone 32 m/innmålt trase hver 20. meter? (Datafangst leveres i KOF-format på CD)

4.2

Er "as built" ledningsplan påført opplysninger om rørdiameter, materialtype, trykklasse,
plassering av stoppekraner, bend, avgreninger, pumpestasjoner og nye/eks. stikkl. etc.?

4.3 Dersom eksisterende stikkledninger benyttes, er disse trykkprøvd og/eller TV-inspisert?
4.4 Er rørinspeksjon av selvfallsledninger utført og vedlagt rapport med TV-inspeksjon på DVD?
4.5 Tilfredsstiller vannledningene tetthetskravene, og er disse spylt og desinfisert?
4.6 Tilfredsstiller pumpeledninger for trykkavløp tetthetskravene?
4.7

Foreligger oppdatert medlemsliste? Er stikkledning lagt inn på tomt og plugget eller tilknyttet
innvendig sanitæranlegg? Merk av der entreprenør har ansvar for tilkn. til innvendig anlegg.

4.8 Foreligger avtale med kvalifisert foretak om service av pumpestasjoner og ledningsnett?
4.9 Er det foretatt en ferdigbesiktigelse av anlegget med VA-personell fra SK?
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(Benytt eget ark om nødvendig)

Opplysninger om privat felles vann- og avløpsanlegg
Selskapets/VA-lagets navn

Organisasjonsnr.

Kontaktperson

Mobilnr.

E-post adresse

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

Organisasjonsnr.

Adresse
Telefonnr.

Postnr.
Telefaks

Poststed

Kontaktperson

Mobilnr.

E-post adresse

Særskilte krav for Sarpsborg kommune - SK
Denne sjekklisten er utarbeidet av SK for å kvalitetssikre at viktige og kritiske områder av utførelsen blir ivaretatt.
Sjekklisten skal benyttes i tillegg til foretakets eget system for å sikre at funksjonskrav og bestemmeler blir etterlevd.
Utfyllende forklaring til de enkelte punktene i sjekklisten er vedlagt dette dokumentet.
Sjekklisten (uten forklarende tekst) skal returneres til SK som vedlegg til ferdigmelding av byggesaken sammen med
øvrige dokumenter og rapporter etc. (Se pkt. 4.1 - 4.9 side 1).
NB! Jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 kan ingen del av anlegget settes i drift før det foreligger en midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest i byggesaken.
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.

Foretakets navn
Dato

Underskrift

Kontroll av arbeidet er utført i samsvar med denne sjekklisten (Side 1) samt
foretakets eget kvalitetskontrollsystem.
Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler som hindrer ferdigmelding
av tiltaket med anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Gjentas med blokkbokstaver
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