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Tiltakshaver - Sanitærabonnement gnr. x, bnr. x, fnr. x, 
Stedsnavn   
 

 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

XXX/0X Administrativt utv. for TLM XX.XX.XX 

 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø XX.XX.XX 

   

 
Dette er et vedtak fattet i henhold til kommunestyresak 73/03 og delegasjonsreglement i 

Sirdal kommune. Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven påklages innen 3 uker etter at 

melding om vedtak er mottatt.

Vedtak: 

I.h.t. Plan- og bygningsloven §93 gis det tillatelse til tiltak på gnr. , bnr. , fnr. . Tiltaket 
omfatter legging av stikkledninger og tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett til 
fritidsbolig tilhørende tiltakshaver. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Anlegget må utføres i.h.t. VA-miljøblad og sanitærreglementet for Sirdal kommune. 
2. Firma gis ansvarsrett for SØK/PRO/KPR. 
3. Firma gis ansvarsrett for UTF/KUT. 
4. Eier av fritidsbolig må betale tilkoblingsavgift, og fra tilkoblingstidspunkt årlig vann- 

og kloakkavgift, jfr. Kommunal forskrift om vann- og kloakkavgifter. 
5. Anlegget opparbeides i.h.t. godkjente tekniske planer. Det forutsettes at grunneiere/ 

ledningseiere er blitt gjort kjent med planene.  
6. Det forutsettes at tiltakshaver(e) har innhentet avtale for tilkobling til eks. privat 

stikkledning. (Fjernes dersom tilkoblingen gjøres på kommunalt nett) 
7. Det forutsettes at det innhentes gravetillatelse fra kabeleiere. Kabeleiere påviser 

ledningstrasèer før gravingen igangsettes. 
8. Privat stikkledning skal ikke tilkobles kommunalt nett før ledningene er lagt, og disse 

er spylt og tetthetsprøvd. Kommunen skal ha beskjed om tidspunkt for tilkobling og 
eventuelt være tilstede ved tilkobling til kommunalt nett.  

9. Når arbeidet er ferdig skal det sendes inn as-buildt tegning/ situasjonsplan som viser 
ledningstrasè for stikkledninger, kummer, påkoblings-punkt 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. Kumskisser skal oppdateres. Dette skal være utført og sendt 
inn innen 3 måneder etter at anlegget er tilkoblet 

10. 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 hyttevegg. Denne skal innmåles i.h.t. forrige 
punkt. 



 

11. Eier(e) av ledningsanlegget kan ikke nekte evt. andre abonnenter å koble seg til 
ledningen på et senere tidspunkt. 

12. Kontrollerklæring for utførelse skal sendes til teknisk sektor i signert stand når 
anlegget er ferdig utført, og all dokumentasjon er oversendt kommunen.  Denne vil 
danne grunnlag for en ferdigattest. 

____________________________  

     

Hjemmelsbakgrunn 

Plan- og bygningsloven § 93 
Sanitærreglement for Sirdal kommune 
 

Vurdering 

Denne søknaden gjelder tilkobling av bolig/fritidsbolig til kommunalt vann- og avløpsnett.  
 
 
Firma gis ansvarsrett som omsøkt. 
 
Innvendig rørarbeid foretas av rørlegger som er godkjent for ansvarsrett innen området. 
Denne tillatelsen omfatter ikke slikt arbeid. 
 

Konklusjon 

Søknad om tilkobling innvilges.   
 

  
  
Steinar Ness       Navn saksbehandler 
Kommunalsjef TLM       Stilling 
 
 
 
Parter i saken:    
Tiltakshaver 
Grunneier 
Firma med ansvarsrett 
Evt. eiere av eks. privat anlegg det søkes tilkobling til. 
 
 
   


