Gyldig fra 12.01.2017

Ferdigmelding

Sendes til:
NARVIK Vann KF

for arbeid på sanitæranlegg

8512 NARVIK

Veiledning og skjema på www.narvikvann.no

Tlf.: 76 91 37 00
E-post: postmottak@narvikvann.no
Leveres: Teknisk rådhus, Brannbakken 1

1. EIENDOM
Eiendommens adresse (beliggenhet)

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Kommentarer:

2. RØRTEKNISK
Dim. (mm):

Stoppekran

Vann

Materiale:
Trykklasse:

Tilbakeslagsventil
Fellesledning

Dim. (mm):

Spillvannsledning

Avløp

Materiale:
Trykklasse:

Overvannsledning

Plasseres på kartskisse

Sandfangkum/ Drenskum
Annet rensetiltak/utstyr

Angi hvilket:

Vedlagt målsatt kartskisse på utført arbeid.

3. SLAMAVSKILLER
Situasjonsplan med forklaring
Vedlagt dokumentasjon på godkjent tømming

4. ANSVARLIG UTFØRENDE
Herved meldes at de utførte installasjonsarbeider er


utført i henhold til søknad om arbeid på sanitæranlegg



utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter, standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Firmanavn:

Dato

Ansvarlig utførendes underskrift og stempel

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

E-post

5 GODKJENNING (Fylles ut av Narvik Vann KF)
Arbeidet er besiktiget av Narvik Vann’s representant
De utførte installasjoner:
Godkjennes Godkjennes ikke1 av følgende årsaker

1

De påpekte mangler/feil må rettes og ny ferdigmelding sendes/leveres for godkjenning

Sted

Dato

Underskrift og stempel fra Narvik Vann KF

NB: Mangelfull ferdigmedling vil bli returnert ubehandlet.

Seksjonsnr

Dato 28.06.2016
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Ferdigmelding for arbeid på sanitæranlegg sendes inn på eget skjema.

Generelt
Så snart arbeidet er ferdig utført, sender ansvarlig utførende ferdigmelding.
Ferdigmelding for arbeid på sanitæranlegg er en bekreftelse fra ansvarlig utførende på at tidligere
omsøkt arbeid er utført i henhold til søknad om arbeid på sanitæranlegg, og Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.
Anlegget skal normalt ikke tas i drift før Narvik Vann har godkjent ferdigmeldingen.
1 Eiendom
Korrekte opplysninger om eiendommens adresse og gnr/bnr skal fylles ut. I kommentarfeltet kan
det gis ytterligere kommentarer, eller opplysninger det ikke er plass til i de øvrige feltene.
2 Rørteknisk
Det må leveres en målsatt kartskisse på utført arbeid der det fremkommer plassering av ledninger
målt for eksempel fra husvegg eller kum. Dette gjelder også sandfangkum/drenskum.
3 Slamavskiller
Ved utkobling av slamavskiller og tilknytning til kommunalt nett.
Vedlegg:
Situasjonsplan med forklaring på hvordan utkoblingen er foretatt
Dokumentasjon på at slamavskilleren er fullstendig tømt, og innholdet levert på et godkjent deponi
4 Ansvarlig utførende
Alt av opplysninger må fylles ut.

