Vedlegg Q – Søknad om forhåndsuttalelse for vann, avløp og atkomst i Færder kommune.
I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 27 Tilknytning til infrastruktur skal vann, avløp og atkomst
være avklart før det kan gis en tillatelse. Det må innhentes informasjon fra teknikk og miljø i Færder
kommune for vann, avløp og atkomst til eiendommen.
Eiendom
Gnr............... Bnr............... Adresse……………………………………………………………………………
Tiltakshaver…………………………………………………………… Telefon…………………………………
Adresse……………………………………………… Postnr./sted……………………………………………..
E-post……………………………………………………………………………………………………………….
Saken gjelder
Deling av eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om rammetillatelse
Søknad om ett-trinns tillatelse

Bygningstype
Enebolig
Flermannsbolig (antall boenheter……….)
Gårdsbruk

Enebolig med sekundærleilighet
Næringsbygg
Annet, beskriv…………………………………...

Dagens tilknytning
Kommunal vannledning (V)
Kommunal overvannsledning (OV)
Ikke tilknyttet

Kommunal spillvannsledning (SP)
Kommunal avløpløpsledning (AF)

Vann
Beregnet vannforbruk......................... l/s
For boliger med inntil 3 boenheter eller mindre næringsbygg er det ikke nødvendig med beregning av
vannforbruk.
Avtale (tinglyst) for vannledning over annen manns grunn
Avtale (tinglyst) for tilknytning til felles privat vannledning
Spinkelanlegg
Brannvannsuttak
Spesielt vannkrevende utstyr

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

For sprinkelanlegg, brannvannsuttak og spesielt vannkrevende utstyr må det innleveres beregninger
på vannforbruk og resttrykk.
Spillvann
Beregnet spillvannsmengde……………………. l/s
For boliger med inntil 3 boenheter eller mindre næringsbygg er det ikke nødvendig med beregning av
tilført spillvannsmengde.
Avtale (tinglyst) for spillvannsledning over annen manns grunn
Avtale (tinglyst) for tilknytning til felles privat spillvannsledning
Fettutskiller
Oljeutskiller
Dokumentasjon på fettutskiller/oljeutskiller skal vedlegges sanitærsøknad.

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Overvann til kommunalt nett
Beregnet overvannsmengde......................... l/s
Fordrøyningsmagasin

Type mengderegulator…………………………………………………..

For bruk av fordrøyningsmagasin må det med sanitærsøknaden innleveres dokumentasjon på
beregning av overvannet og hvilken mengderegulator som skal brukes.
Overvann på egen eiendom
For håndtering av overvann på egen eiendom må det dokumenteres hvordan dette skal løses. Det
skal innsendes prosjektering (PRO) for overvann samt beskrivelse, eventuelt med kart/tegning, over
hvordan overvannet håndteres.
Infiltrasjonsmagasin
Takvann til infiltrasjon
Sluk på gårdsplass til infiltrasjon
Atkomst
Atkomst fra fylkesvei

Regnbed
Takvann ut på bakken
Drenering til infiltrasjon
Ikke drenering
Annet…………………………………………………………….

Atkomst fra kommunal vei

Atkomst fra privat vei

For atkomst fra fylkesvei kreves det samtykke fra Statens Vegvesen Vestfold
For atkomst fra privat vei kreves det samtykke fra hjemmelshaver og veilag
Avtale (tinglyst) for veirett over annen manns grunn
Atkomst skal utformes i henhold til kommunens veinorm (veileder for avkjørsel)
Vedlegg
Situasjonskart med kommunale va-ledninger
Beregning av vannforbruk og resttrykk
Beregning av overvann

Beregning av vann
Beregning av spillvann
Kart/tegning overvannshåndtering

Avtale (tinglyst) for vannledning over annen manns grunn
Avtale (tinglyst) for tilknytning til felles privat vannledning
Avtale (tinglyst) for spillvannsledning over annen manns grunn
Avtale (tinglyst) for tilknytning til felles privat spillvannsledning
Avtale (tinglyst) for veirett over annen manns grunn
For atkomst fra fylkesvei kreves det samtykke fra Statens Vegvesen Vestfold
For atkomst fra privat vei kreves det samtykke fra veieier og veilag
Dato……………………………….

Underskrift………………………………………………………….

Grunnlag for tillatelser
Vann, avløp og atkomst i forbindelse med et byggetiltak er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 27
Tilknytning til infrastruktur § 27-1 vannforsyning, 27-2 avløp, 27-3 tilknytning til eksisterende privat anlegg og 27-4 atkomst.
Atkomst i forbindelse med et byggetiltak er i tillegg til plan- og bygningsloven søknadspliktig i henhold til veglova kapittel V § 40,
§ 41, § 42 og § 43.
Vann-, spillvann- og overvannsledninger som skal tilknyttes Færder kommunes ledningsnett er søknadspliktig i henhold til
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser, utgave 2008.
Spillvann som ikke skal knyttes til kommunalt renseanlegg er et søknadspliktig tiltak i henhold til forurensningsforskriften kapittel
12. Søknad om utslippstillatelse må innsendes for godkjenning.
Overvann som ikke skal knyttes til kommunale ledninger behandles i henhold til forurensningsloven kapittel 4.
Trace for vann- og avløpsledninger må tegnes inn på forenklet situasjonskart og vedlegges søknaden.

