VA-melding
Rammesøknad VA - Ny tilknytning – Midlertidig tilknytning – Reparasjon/omlegging –
Frakobling ved riving – Frakobling ved opphør av tilknytning –Ferdigmelding VA
Lillestrøm Kommune innfører elektronisk søkeportal for å søke offentlig vann- og avløpstilknytning.
Ansvarlig søker oppretter da egen ID i en entreprenørportal og får tilgang til kartdatabase.
Inntil denne løsningen er på plass skal dette skjemaet benyttes av ansvarlig søker for
vann- og avløpsarbeider, og sendes sammen med VA-plan til postmottak@lillestrom.kommune.no
VA-plan på et situasjonskart skal legges ved dette skjemaet.
Situasjonskart med offentlige vann-og avløpsledninger fås ved henvendelse til
postmottak@lillestrom.kommune.no
Eiendomsopplysninger
Adresse: 							Gnr. 			Bnr.
Tiltakshaver:

Ansvarlig søker for vann-og avløpsarbeid:
Firma:
Kontaktperson:
Telefon:
Adresse:
E-post:

Dato:
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Alle søknadspliktige tiltak på vann- og avløpsledninger skal aksepteres av avdelingen for Vann og vannmiljø
i Lillestrøm Kommune før det gis videre tillatelser i byggesaksbehandling.
Søknaden gjelder:

Rammesøknad VA – Overordnet VA-plan til grunn for rammetillatelse
		
		

Overordnet plan for vann, avløp og overvannshåndtering
Rett til å føre ledninger over annen grunn skal være sikret.

Ny tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg
		

Detaljert byggeplan for nye og eksisterende vann- og avløpsledninger

Midlertidig tilknytning brakkerigg/paviljong
		

Varighet av midlertidig bygg: .... år

Utskifting eller omlegging av eksisterende stikkledninger
		
		

Endringer av beliggenhet, kummer eller utskifting av materialer
Separering av spillvann og drensvann

Frakopling av vann og/eller avløp ved rivesøknad av bygg (plugging)
		
		

Frakopling avløp på eiendommen skal utføres og dokumenteres før bygget kan rives
Utførelsen skal være frostsikker

Frakopling av vann og avløp for opphør av tilknytning/abonnement
		
		

Frakopling skal skje på nærmeste felles hovedledning og skal være dokumentert før
opphør av gebyrer.

Ferdigmelding av vann- og avløpsarbeider med innmålinger
		
		
		

Ferdigmelding VA – Innmålt ledningsanlegg iht. retningslinjer i VA-norm.
Ferdigmelding VA er en forutsetning for ferdigattest i byggesaken.
Leveres i koordinatsystem Euref 89 Sone 32
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Tekniske opplysninger om ledningsnett

Vann - Ledningsdata
Vannledning - Dimensjon / Materiale:
Reduksjonsventil:

Ja

Nei		

Trykkøkningsanlegg:

Ja

Nei

Tilknytningspunkt vann (fylles også ut ved frakobling)
Kommunal vannkum 				(Kumskisse vedlegges)
Kommunal hovedvannledning 		

(Tilknytningspunkt skal vises)

Privat felles vannledningsnett/kum 		

(Ledningsanlegget vises t.o.m tilknytningspunkt)

Avløp - Ledningsdata spillvann og overvann/drensvann
Spillvannledning - Dimensjon / Materiale:
Overvannsledning - Dimensjon / Materiale:
Overhøyde:
Laveste monterte vannlås/topp hovedledning spillvann/overvann ≥ 900 mm
Ja

Nei

Tilknytningspunkt spillvann (Fylles også ut ved frakobling)
Kommunal spillvannskum 			

Kumskisse vedlegges

Kommunal spillvannsledning 			

Tilknytningspunkt angis

Privat felles spillvannsledning / kum 		

Ledningsanlegget tegnes frem til tilknytningspunktet

Tilknytningspunkt drensvann (Fylles også ut ved frakobling)
Kommunal overvannskum (kumskisse)

Kumskisse vedlegges

Kommunal overvannsledning 			

Tilknytningspunkt angis

Privat felles overvannsledning / kum 		

Ledningsanlegget tegnes frem til tilknytningspunktet
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Opplysninger om tiltakshaver
Tiltakshaver/Abonnent:
Adresse:
Postnummer/sted:
E-post:
Opplysninger om godkjente foretak

Ansvarlig for VA-prosjektering:
Navn på godkjent foretak:
Adresse:
Postnr/sted:
E-post:
Telefon:

Utførende foretak:
Navn på godkjent foretak:
Adresse:
Postnr/sted:
E-post:
Telefon:
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Vedlegg Situasjonskart
- VA-plan
- VA innmålinger
VA-plan skal vise
• Planlagt VA-anlegg til og med tilknytningspunktet på kommunale ledninger.
• Plan for eventuell annen godkjent vann- eller avløpsløsning.
• Plan for frakobling av eksisterende tilknytningspunkter

Ledningsanlegget skal vises til og med påkobling på kommunens hovedledning,
Dette gjelder selv om benyttet eksisterende ledningsanlegg ikke er registrert i kommunens kartdatabase,
da må disse ledningene også måles inn og dokumenteres.
Overordnet VA-plan for vann og avløp Før rammetillatelse
Detaljert VA-plan/byggeplan for vann og avløp Før igangsettingstillatelse
VA-plan ved rivetiltak som viser frakoblingspunkter
Ferdigmelding Som bygget VA Ledninger tegnet frem til kommunale hovedledninger
Koordinatliste Punkter skal samsvare med betegnelser i VA-planen
Bildedokumentasjon av utført arbeid For frakobling eller tilkobling i kommunal kum
Plan for overvannshåndtering
Annen redegjørelse
VA-planen dateres og signeres av godkjent foretak.
Ansvarlig for VA-prosjektering og utførelse for dette tiltaket bekrefter å ha kvalifikasjoner som kreves iht.
Plan- og bygningsloven samt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.
Dato:
Underskrift:

Bestemmelser beskrevet i Tekniske retningslinjer / VA-normen skal følges
Bestemmelser i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal følges

Lillestrøm kommune
Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg

Skriv ut

