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xxxxx/xxxx - xxxx/ ………………. ……… xx.xx.xxxx 

 

 

Tiltakshaver - Tillatelse til tiltak og sanitærabonnement. Gnr. xx, bnr. xx, 

fnr. xx, Sted (Mappe 0000/0000).   
 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1, forskrift om byggesak og 

sanitærreglementet/VA-norm for Sirdal kommune gis det tillatelse til tiltak på gnr. xx, bnr. 

xx, fnr. xx – Sted. Tiltaket omfatter opparbeidelse og tilkobling av stikkledningsanlegg fra 

fritidsbolig til kommunalt vann- og avløpsnett. Tiltakshaver er navn. Tillatelsen inkluderer 

innvilgelse av søknad om sanitærabonnement. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

1. Anlegget må utføres iht. VA-miljøblad og sanitærreglementet/VA-norm for Sirdal 

kommune. 

2. Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for SØK – tiltaksklasse x. 

3. Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for PRO, stikkledningsanlegg og 

tilkobling – tiltaksklasse 1. 

4. Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for UTF, grave-, legge og 

tilkoblingsarbeid stikkledningsanlegg – tiltaksklasse 1. 

5. Eier av fritidsbolig/bolig må betale tilkoblingsavgift, og fra tilkoblingstidspunkt årlig 

vann- og kloakkavgift, jfr. Kommunal forskrift om vann- og kloakkavgifter. 

6. Anlegget opparbeides iht. innsendte situasjonsplan. Det forutsettes at grunneiere/ 

ledningseiere/eventuelle andre berørte parter er blitt gjort kjent med planene og ikke 

har innvendinger i forbindelse med disse. Gravetillatelse med rett til nedgraving av 

ledningsanlegg og fremtidig vedlikeholdsarbeid på anlegget skal foreligge.   

7. Det forutsettes at tiltakshaver(e) har innhentet avtale for tilkobling til eks. privat VA-

anlegg dersom tilkobling gjøres på annet enn kommunalt ledningsanlegg. 

8. Det forutsettes at det innhentes gravetillatelse fra kabeleiere. Kabeleiere påviser 

ledningstrasèer før gravingen igangsettes. 

9. Ledninger skal være spylt og tetthetsprøvd før de tilkobles samleledninger/ 

kommunalt ledningsnett.  

10. Det forutsettes at nye og eksisterende vann- og avløpsledninger er dimensjonert for å 

håndtere den mengde vann og spillvann som skal transporteres. 

Kapasitetsberegninger, trykktapsberegninger, behov for trykkøkning eller 

trykkreduksjon skal være utført og vurdert. 

Delegert vedtak 
Nr.: 00/000 

Ref. utvalg: TLM - delegerte saker 
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11. Når arbeidet er ferdig skal det sendes inn as built tegning/ situasjonsplan som viser 

ledningstrasè for stikkledninger, kummer, påkoblingspunkt og stoppekran. Materiale 

og trykklasse for ledninger skal fremgå av situasjonsplanen. Alle bend, kummer og 

stoppekraner på private stikkledninger skal innmåles i xyz og oversendes kommunen 

digitalt i sosiformat. Digitale kumkort for alle kummer skal vedlegges 

dokumentasjonen. Kumkort skal inneholde bilde av armatur/bunnseksjon. Dette skal 

være utført og sendt inn innen 3 måneder etter at anlegget er tilkoblet 
12. Når tilkobling er utført vil eier ha ansvar av drift og vedlikehold av ledningsnett fra 

hytte/ bolig og frem til kommunale hovedledninger. Det skal monteres utendørs 

stoppekran for vannledning 2-10m fra byggvegg. Denne skal innmåles i.h.t. forrige 

punkt. 

13. Eier(e) av ledningsanlegget kan ikke nekte evt. andre abonnenter å koble seg til 

ledningen på et senere tidspunkt. 

14. Før anlegget tas i bruk skal ferdig utfylt samsvarserklæring for utførelse leveres 

ansvarlig søker. Ansvarlig søker oppdaterer og fører erklæringsdato inn i 

gjennomføringsplanen. Sluttført og signert gjennomføringsplan er grunnlag for 

søknad om ferdigattest fra ansvarlig søker. Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes 

med ferdigattest, jfr. PBL § 21-10. 

15. Dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene 

stanses i den grad de kan berøre forminnene eller deres sikringssone på 5 meter. 

Melding skal i så fall straks sendes Vest- Agder fylkeskommune 

v/Fylkeskonservatoren. Tiltakshavere plikter å underrette den som skal utføre 

arbeidene om dette, men står selv ansvarlig for at dette blir overholdt. 

 
Hjemmelsbakgrunn 

Plan- og bygningsloven § 20-1 

Sanitærreglement for Sirdal kommune/ 

VA-norm for Sirdal kommune 

Forskrift om byggesak, SAK 10 

 

Vurdering 

Denne søknaden gjelder tilkobling av hytte/bolig til kommunalt vann- og avløpsnett.  

 

Gravetillatelse fra grunneiere av gnr. xx, bnr. xx og gnr. xx, bnr. xx foreligger. 

 

Firma gis lokal godkjenning og ansvarsrett for søkefunksjonene SØK, PRO og UTF – 

tiltaksklasse x. 

Sluttført og signert gjennomføringsplan er grunnlag for søknad om ferdigattest fra ansvarlig 

søker. Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jfr. PBL § 21-10. 

 

Vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1, forskrift om byggesak og 

sanitærreglementet/VA-norm for Sirdal kommune gis det tillatelse til tiltak på gnr. xx, bnr. 

xx, fnr. xx – Sted. Tiltaket omfatter opparbeidelse og tilkobling av stikkledningsanlegg fra 

fritidsbolig til kommunalt vann- og avløpsnett. Tiltakshaver er navn. Tillatelsen inkluderer 

innvilgelse av søknad om sanitærabonnement. 

 
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan klages på til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet 

kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fatta vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaga over, den eller de 

endringer som er ønskelige, og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så seint at det kan være 

uklart for oss om du har klaga i rett tid blir du også bedt om å oppgi når denne meldingen kom fram. 

 



Postadresse:  Besøksadresse: Telefon:  38 37 90 00 Internett:  www.sirdal.kommune.no 

Rådhuset 
4440 Tonstad 

Rådhuset, Tonstad Telefaks:     
Bank kto.:  

38 37 90 01 
31320700038 

E-post: 
Org.nr.:  

post@sirdal.kommune.no  
964964165 

  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Frank Haughom Frode Tjomlid 

Enhetsleder Teknisk drift Tekniker 

 

 

 

 

Saksparter: 

xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 

    

 

 

 

 

 

 


